
Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων

ΕΣΑΣ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ;
Ο νέος Κανονισμός αφορά όσους διαχει-

ρίζονται προσωπικά δεδομένα με αυτο-
ματοποιημένες ή μη μεθόδους ή εκτε-

λούν επεξεργασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, 

αφορά φορείς του δημοσίου 
τομέα, υπηρεσίες Υγείας, 

ΝΠΔΔ, καθώς και εταιρίες, 
επιχειρήσεις που διαχειρί-

ζονται προσωπικές πλη-
ροφορίες που αφο-

ρούν τους πελάτες 
τους, τους προ-

μηθευτές τους, 
το προσωπι-

κό ή και τρί-
τους.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή 

την 25/5/2018. Με τον νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή του Κανονισμού θέτει 
συγκεκριμένες προκλήσεις στις επιχειρήσεις και τους φορείς  

του δημοσίου τομέα που θα κληθούν να καταβάλλουν 
αυξημένα πρόστιμα έως και 20.000.0000 ευρώ ή 4% του 

συνολικού ετήσιου κύκλου  εργασιών, σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης.
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PR Ενημέρωση/εκπαί-

δευση, σχεδιασμός 
και χάραξη στρατηγι-
κής

Αναλυτική καταγραφή και 
χαρτογράφηση των προσω-
πικών δεδομένων (Data Map-
ping)

Μελέτη εκτίμησης αποκλίσεων (Gap 
Analysis)

Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου ιδιωτικότητας
(Privacy Impact Assessement)

Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προ-
στασία δεδομένων (Data Protection Impact Assess-
ment)

Τελική αναφορά και σχεδιασμός πλάνου ενεργειών και 
σχέδιο δράσης προς συμμόρφωση με GDPR (Compliance 
Plan)

Υποστήριξη στην υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής 
του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρησης Προσωπικών Δεδο-
μένων  για τον πρώτο χρόνο

Προετοιμασία για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση της συμμόρφω-
σης (σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 42 και 43 του GDPR)

@ www.gdprsimorfosi.gr      info@gdprsimorfosi.gr

Symmorfosis
GDPR Services



Παρέχουμε υπηρεσίες DPO μέσω εξωτερικής ανάθεσης

Υπηρεσίες DPO
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Φορέας πιστοποιήσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων:
Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1 Τηλ:2310-510870

Αθήνα: Βασ. Σοφίας 48  Τηλ: 210-7239770

info@acta.edu.gr

www.acta.edu.gr

Εκπαίδευση & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

Ενημέρωση και συμβουλευτική στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 

την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις 

τους σχετικά με την  προστασία δεδομένων.

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης και των πολιτικών του υπευθύνου επεξερ-

γασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δε-

δομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρ-

μοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης, της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμ-

μετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων.

Παροχή συμβουλών όσον αφορά στην εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων και στην παρακολούθηση της υλοποίησής της.

Ο οργανισμός μας ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την εποπτική αρχή για 

ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και 

πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε 

άλλο θέμα.

Ενημέρωση/ εκπαίδευση του προσωπικού.

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ιωάννης Ιγγλεζάκης

Αναπ. Καθηγητής Α.Π.Θ
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