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Στόχος:
Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της
Ιδιωτικότητας των πολιτών της Ε.Ε., έχει μπει σε νέα βάση από
τις 25 Μαΐου 2018, οπόταν τέθηκε σε ταυτόχρονη εφαρμογή σε
όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. ο Γενικός Κανονισμός για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Οι
υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
είναι πλέον ευρύτατες και επηρεάζουν κάθε οργανισμό
(δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) που συλλέγει, κατέχει και
διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων πολιτών,

οπουδήποτε και αν αυτός ο οργανισμός και αν ευρίσκεται
(εντός ή εκτός Ε.Ε.). Ως εκ τούτου, πολλά στελέχη οργανισμών
που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα, σε διάφορα επίπεδα
των οργανισμών, χρειάζεται να αποκτήσουν έστω
προκαταρτική γνώση του Κανονισμού, παρακολουθώντας
εισαγωγικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις βασικές πρόνοιες
του νέου Κανονισμού.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες τις βασικές πρόνοιες του νέου Κανονισμού και πως
αυτός θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις και τις υποχρεώσεις τους, αλλά και να αντιληφθούν τα οφέλη του GDPR για τις επιχειρήσεις τους,
τις εκάστοτε κυβερνήσεις και την κοινωνία γενικότερα.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
α. Να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες τις βασικές αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ιστορία της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας στην Ε.Ε., αλλά και βασικές συμφωνίες της Ε.Ε. για το ίδιο θέμα με
τρίτες χώρες (π.χ. ΗΠΑ)
β. Να εμπεδώσουν οι συμμετέχοντες τα βασικά θέματα του Κανονισμού και το πώς αυτά επηρεάζουν τον οργανισμό τους, αλλά και
πως ο οργανισμός τους μπορεί να κτίσει συγκριτικό πλεονέκτημα μέσα από την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
γ. Να γνωρίζουν ποια είναι τα «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» και τις ιδιαίτερες πρόνοιες για την προστασία τέτοιων δεδομένων.
δ. Να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις προς τις αρχές εφαρμογής του Κανονισμού σε κάθε χώρα μέλος (Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων) και το βασικό ρόλο του Data Protection Officer, όπου απαιτείται να υπάρχει DPO.

Περιγραφή Υποψηφίων:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και Ανώτερα Στελέχη, Λειτουργούς και γενικά σε επιστημονικό προσωπικό
επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να γνωρίζουν τις βασικές αρχές του νέου Κανονισμού. Τέλος απευθύνεται και σε
ανώτατα στελέχη που θέλουν να γνωρίζουν εκτός από το πώς επηρεάζονται οι οργανισμοί τους, και το πώς θα μπορούσαν να
αξιοποιήσουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς τους.

Εκπαιδευτής:

Στο εν λόγω σεμινάριο θα διδάξει ο κύπριος Εμπειρογνώμονας κος Κυριάκος Παρπούνας, Πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας
Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας Κύπρου.
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Δικαίωμα Συμμετοχής: €185 + €35.15 Φ.Π.Α.
Η προδιαγραφή του προγράμματος έχει κατατεθεί στην ΑνΑΔ και αναμένεται η έγκρισή του.
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119

Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ  €101.15 (€66 + €35.15 ΦΠΑ)

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ,
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889840, Φαξ. 22668630, e-mail:
gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των
συμμετοχών γι’ αυτό θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ,
Τηλ. 22889840.

Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ.
/ΓΒ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Λευκωσία 03/07/2018
Λεμεσός 05/07/2018
Ώρες
Εφαρμογής¹
Από

Μέχρι

08.45 10.45

Διάρκεια¹

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου

Εκπαιδευτής

(ώρες)

2,00

Ενότητα 1
Τι είναι ο Κανονισμός GDPR, ποια η ιστορική του καταβολή και η εξέλιξη του;
Ποιον είναι το εύρος του και τα κύρια χαρακτηριστικά του, η μετάβαση σε
ένα μοντέλο ουσιαστικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων (ΠΔ) και
της ιδιωτικότητας.

Κυριάκος
Παρπούνας

Σκοπός της ενότητας είναι να ενταχθούν οι καταρτιζόμενοι στο θέμα της
προστασίας των ΠΔ και να αντιληφθούν τη φιλοσοφία του Κανονισμού και
κυρίως τις ριζικές αλλαγές που επιφέρει στην διαχείριση των ΠΔ.
10.45 11.00

0,25

11.00 13.00

2,00

13.00 14.00

1,00

14.00 15.30

1,50

15.30 15.45

0,25

15.45 17.15

Διάρκεια
Κατάρτισης ²

1,50

7,00

Διάλειμμα
Ενότητα 2
Πως επηρεάζονται οι οργανισμοί
- Ποια είναι τα ΠΔ και ποια τα ευαίσθητα ΠΔ
- Ποια είναι τα ΠΔ και ποια τα ευαίσθητα ΠΔ
- Δίκαιη και Νόμικη διαχείριση ΠΔ
- Περιορισμοί στη διαχείριση ΠΔ
- Βασικές αρχές διαχείρισης ΠΔ
- Βασικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών για τα ΠΔ τους
Ειδικές πρόνοιες που καθιστούν τη διαχείριση ΠΔ νόμιμη

Κυριάκος
Παρπούνας

Γεύμα
Ενότητα 3
Τα κύρια χαρακτηριστικά του GDPR, τι περιέχει και που θα ωφελήσει:
- Αρχές εφαρμογής του GDPR
- Έλεγχος της εφαρμογής του GDPR
- Σημασία της εφαρμογής του GDPR
- Ποινές για μη εφαρμογή του GDPR
- Ποινές για πλημμελή εφαρμογή του GDPR
- Ο ρόλος του Data Protection Officer (DPO)

Κυριάκος
Παρπούνας

Διάλειμμα
Ενότητα 4
Πως σχεδιάζουμε συστήματα προστασίας ΠΔ και πως αντιμετωπίζουμε τα
προβλήματα με τα ΠΔ και τους πολίτες
- Αρχές «Privacy by Design» και «Privacy by default»
- Privacy Impact Assessments και Privacy Audits
Κυριάκος
Παρπούνας
- Data breaches, τι μορφές παίρνουν
- Data breaches, πως αντιμετωπίζονται
- Υποχρεώσεις ειδοποίησης της αρμόδιας αρχής και των
επηρεαζόμενων πολιτών ως αποτέλεσμα data breaches
Ανακεφαλαίωση, καταληκτική αξιολόγηση και κλείσιμο σεμιναρίου

Δήλωση Συμμετοχής
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το
ΚΕΒΕ με θέμα:
«ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
– ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:



Λευκωσία, 03/07/2018 (Ξενοδοχείο HILTON)



Λεμεσός, 05/07/2018 (Ξενοδοχείο ATLANTICA MIRAMARE)
Στοιχεία Συμμετεχόντων

Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1. …………………………………………………………………...………...

……………………….………………………………………

2. …………………………………………………………………………......

…………………………….…………………………………

3. …………………………………………………………………………….…

………………………………….……………………………

4. ………………………………………………………………….……………

…………………………………..……………………………

«Εγώ ο/η …………………………………………………………………………………..…… εκπρόσωπος της πιο πάνω εταιρείας εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να
χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς του πιο πάνω σεμιναρίου όσο και για την ενημέρωση μου για άλλα
επιμορφωτικά προγράμματα ή/και εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΚΕΒΕ. Επιπρόσθετα συναινώ να αναρτώνται στις ιστοσελίδες ή/και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τέτοιες εκδηλώσεις του ΚΕΒΕ. Γνωρίζω επίσης το δικαίωμα μου σύμφωνα με τον κανονισμό
προστασίας δεδομένων ΕΕ/2016/679 ότι μπορώ να αποσύρω την εξουσιοδότηση, ή και να έχω πρόσβαση για να διορθώσω τα προσωπικά
μου δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή αίτησή μου προς το ΚΕΒΕ».

Ημερομηνία …………………………………………….…………..…

Υπογραφή …………………………………………………..

