
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  

Σο Technopolis Cluster 

διοργανϊνει εκδιλωςθ 

με κζμα:  

«General Data Protection Regulation, GDPR» 

Η εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί  

τθν Δευτζρα 10 Ιουλίου 2017, ϊρα 19.00 

ςτθν αίκουςα «ΜΑΡΚΟ ΔΟΤΦΟ τθσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ 

 

Πρόγραμμα εκδιλωςθσ 

Ομιλητζσ  

 Δρ. Π. Νικοπολιτίδησ, Επικ. καθηγητήσ Τμήμα Πληροφορικήσ ΑΠΘ 

«Αςφάλεια Προςωπικϊν Δεδομζνων» 

 Νάντια Λιάπη, SpaceHellas, Δ/ντρια Αςφάλειασ Πληροφοριών & 
Συςτημάτων Διαχείριςησ 

«υμμόρφωςθ των Επιχειριςεων ςτο νζο Κανονιςμό: μια νζα πρόκλθςθ 
– μια νζα ευκαιρία» 

 υηιτθςθ / Ερωτιςεισ 

 

Η ςυνολικι  διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ κα είναι 1.30’ και μετά κα 
ακολουκιςει δεξίωςθ. 

τθν εκδιλωςθ εκτόσ από τα μζλθ του Technopolis Cluster ζχουν 
ςτοχευμζνα προςκλθκεί μεγάλεσ επιχειριςεισ.  

Η εκδιλωςθ απευκφνεται τόςο ςτουσ CEO όςο ςε Διευκυντζσ και τελζχθ 
εταιριϊν και οργανιςμϊν. 

Παρατίκεται θ αναλυτικι κεματολογία των ειςθγιςεων: 

  



 

 
General Data Protection Regulation, (GDPR.)   

Σο GDPR κα τεκεί ςε υποχρεωτικι εφαρμογι για όλα τα κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ 25.05.2018, χωρίσ τθν ανάγκθ ψιφιςθσ τοπικισ 

εκνικισ νομοκεςίασ και καταργϊντασ υφιςτάμενουσ κανονιςμοφσ και 

νομοκεςίεσ. 

Αυξάνει ςθμαντικά τισ απαιτιςεισ που τίκενται ςτουσ  οργανιςμοφσ που 

επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα,κακϊσ και το μζγεκοσ των κυρϊςεων ςε 

περίπτωςθπαραβάςεων και αποκλίςεων από τισ προβλζψεισ του. 

Σα μζλθ του Cluster, και κάκε άλλθ εταιρία κα μεριμνιςουν για όλα τα τεχνικά 

και οργανωτικά μζτρα που κα διαςφαλίηουν τθν επεξεργαςία τωνπροςωπικϊν 

δεδομζνων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κανονιςμό. Δθλαδι να ςυλλζγονται 

για ςυγκεκριμζνο ςκοπό και μόνο όςα εξ’ αυτϊν είναι απαραίτθτα, να είναι 

ακριβι, να τθροφνται μόνο για όςο χρονικό διάςτθμα απαιτείται, να μθ 

ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ για να παράγονται προφίλ για λόγουσ marketing, 

κ.ά. 

υμμόρφωςθ των Επιχειριςεων ςτο νζο Κανονιςμό: μια νζα πρόκλθςθ – μια 

νζα ευκαιρία,   ειςιγθςθ Ν. Λιάπθ, SpaceHellas 

Ο νζοσ Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία των Προςωπικϊν Δεδομζνων 

δίνει τθν ευκαιρία ςτισ επιχειριςεισ να αποδείξουν ςτουσ πελάτεσ τουσ ότι 

εκτιμοφν τθν εμπιςτοςφνθ τουσ και ωσ εκ τοφτου, προςτατεφουν πλιρωσ τα 

προςωπικά τουσ δεδομζνα από απϊλεια ι κακι χριςθ. 

Η ςυμμόρφωςθ με το GDPR βελτιϊνει τθν εικόνα και τθ φιμθ μιασ 

επιχείρθςθσ, τθσ δίνει ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με άλλεσ εταιρίεσ 

του χϊρου τθσ, ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ των πελατϊν τθσ και όλων των 

υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερϊν (κοινωνικό ςφνολο, μζτοχοι, εργαηόμενοι, 

ρυκμιςτικζσ αρχζσ κλπ.) 

Η δθμιουργία ενόσ υςτιματοσ Προςταςίασ των Δεδομζνων, θ ανάπτυξθ 

κατάλλθλων Πολιτικϊν και Διαδικαςιϊν, ςε ςυνδυαςμό με όςα τεχνικά μζτρα 

απαιτοφνται –πάντα λαμβάνοντασ υπόψθ το μζγεκοσ του οργανιςμοφ, τα 

προςωπικά δεδομζνα που επεξεργάηεται, τθν ζκταςθ τθσ επεξεργαςίασ που 

κάνει και τουσ κινδφνουσ που αυτι εγκυμονεί- δθμιουργεί ςτον οργανιςμό τθν 

κατάλλθλθ και απαραίτθτθ κουλτοφρα προςταςίασ των προςωπικϊν 

δεδομζνων και των πλθροφοριϊν γενικότερα. 

 


