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The better the question. The better the answer.
The better the world works.
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Η συμμόρφωση: μια ολιστική
διαδικασία

Η Αρχή της Λογοδοσίας

• Η μη συμμόρφωση θα μπορούσε να
οδηγήσει σε πρόστιμα έως 20.000.000
€ ή 4% του παγκόσμιου κύκλου
εργασιών
• Κατάργηση υποβολής
γνωστοποιήσεων προς την αρμόδια
Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
• Το βάρος απόδειξης της συμμόρφωσης
προς τον Κανονισμό εναπόκειται πλέον
αποκλειστικά στον Υπεύθυνο και τον
Εκτελούντα την επεξεργασία
• Δεν αρκεί η απλή συμμόρφωση προς
τον ΓΚΠΔ αλλά περαιτέρω απαιτείται
και η άμεση και επαρκής γραπτή
απόδειξη της συμμόρφωσης



• ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αυτεπάγγελτος έλεγχος της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα



Έλεγχος κατόπιν καταγγελίας
προς την Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα



Έλεγχος κατόπιν δήλωσης
παραβιάσεως των προσωπικών
δεδομένων (Data Breach)

Φάκελος Τεκμηρίωσης

Αρχείο Δραστηριοτήτων
Επεξεργασίας

Γνωστοποιήσεις και
περιπτώσεις
συνεργασίας με την
ΑΠΔΠΧ
Εκπαιδεύσεις των
υπαλλήλων για
θέματα
προστασίας των
προσωπικών
δεδομένων

Μελέτη Εκτίμησης
Αντικτύπου για την
Προστασία των
Προσωπικών
Δεδομένων

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πλαίσιο
Διακυβέρνησης για
την Προστασία των
Προσωπικών
Δεδομένων

Τεχνικές προστασίας
προσωπικών
δεδομένων και
ελέγχου
διαβλητότητας

Η συμμόρφωση: μια ολιστική διαδικασία

Επιχειρηματικές Διαδικασίες:
Επιχειρηματικές διαδικασίες (Day to Day Business),
πολιτικές και δικλείδες ασφαλείας, θα πρέπει να
σχεδιαστούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι
απαιτήσεις του GDPR.

Πληροφοριακά Συστήματα:
Απαιτείται ο ορθός σχεδιασμός των συστημάτων
προκειμένου «εκ του σχεδιασμού» και «εξ ορισμού» να
προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που τηρούν,
καθώς και ο σχεδιασμός πολιτικών και δικλείδων
ασφαλείας (ελέγχων) σχετικά με τα πληροφοριακά
συστήματα

Πλαίσιο
Διακυβέρνησης για
Από τα πιο σημαντικά σημεία ΄της συμμόρφωσης προς τον
τηνκαιΠροστασία
GDPR είναι οι άνθρωποι του Οργανισμού
η ανάπτυξητων
της αντίστοιχης κουλτούρας μέσω διαρκώνΠροσωπικών
εκπαιδεύσεων
και ενεργειών ευαισθητοποίησης προκειμένου
να
Δεδομένων

Άνθρωποι:

αποφευχθεί το ανθρώπινο λάθος.
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