
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   
19 & 20/ 05/ 2020                           
Διάρκεια Προγράμματος:  
14 ώρες 
Ώρες Διεξαγωγής:  
9:00 – 17:15 
Τοποθεσία:   
Αίθουσα ΔΕΚ MINDTHEGAP 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 95Α, 
3080, Λεμεσός 

 

Κόστος Συμμετοχής 

Αρχικό Κόστος:   
358 + [VAT (€68.02)] 
 
Κόστος με επιδότηση:   
120 + [VAT (€68.02)] 
 
Κόστος για Ανέργους:   
220 + [συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ DATA PROTECTION OFFICERS (DPO) 

 
 

05 & 06 Μαΐου 

Σκοπός του προγράμματος 
Ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), 
εφαρμόστηκε αυτόματα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στις 
25.05.2018. Ο Κανονισμός αυτός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των πελατών 
τους όσο και των υπαλλήλων τους. 
Τα δεδομένα αυτά αλλάζουν ριζικά το τοπίο στον τομέα της Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, επιβάλλοντας πρόσθετες υποχρεώσεις στους Υπ. 
Επεξεργασίας και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου 
του υποχρεωτικού διορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
(ο οποίος εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων 
ή/και επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα).  

Σκοπός λοιπόν του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να στηρίξει τα άτομα 
αυτά εμβαθύνοντας με πρακτικά παραδείγματα στις μεθόδους ελέγχου/ 
επίβλεψης/ επιτήρησης των μέτρων που καθορίστηκαν και να τους δώσει τις 
γνώσεις και τα εφόδια να το υλοποιήσουν επιτυχημένα ώστε να μην βρεθεί η 
επιχείρηση εκτεθειμένη σε κάποιο περιστατικό ή ακόμα και αν βρεθεί να ξέρουν 
πως να το διαχειριστούν.   

 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 
▪ Διορισμένους Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) 
▪ Διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν την εποπτεία για την Προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων στην επιχείρηση 
▪ Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν την συνολική ευθύνη στην 

επιχείρησή τους για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

 

 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔ ΚΥΠΡΟΥ.  
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους τους οι οποίοι 
ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα 
τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 
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Contact Us

 
 

Για Δήλωση Συμμετοχής στο 
πρόγραμμα αποστείλτε 
συμπληρωμένη την Αίτηση που θα 
βρείτε σε αρχείο στην ιστοσελίδα 
μας ή ζητήστε την από τα άτομα της 
ομάδα μας!! 

 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@mindthegap.com.cy 

www.mindthegap.com.cy 

 

 Με την ολοκλήρωση της 
Εκπαίδευσης οι Συμμετέχοντες 
θα λάβουν Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης. 

 

▪ Συμβούλους Επιχειρήσεων 
▪ Νομικούς συμβούλους 
▪ Ειδικούς σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Experts) 

 
Στόχοι του προγράμματος 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
 

▪ Αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ώστε να αναλάβουν καθήκοντα 
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) 

▪ Είναι σε θέση να περιγράφουν τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού 
GDPR (General Data Protection Regulation). 

▪ Επιλέγουν τις μεθοδολογίες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR. 

▪ Εκτελούν την προετοιμασία και ανάπτυξη όλων των οργανωτικών και 
τεχνικών μέτρων για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων στην 
επιχείρηση/οργανισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR 

▪ Υποκινήσουν την παρακολούθηση & στην τήρηση των απαιτήσεων του 
GDPR στην εταιρεία/ οργανισμό.  

▪ Επεξηγούν τις γνώσεις που θα αποκομίσουν από την εκπαίδευση που 
θα λάβουν, τόσο στη Διεύθυνση του φορέα τους, όσο και στους 
συναδέλφους τους. 

▪ Αναπτύσσουν απαντήσεις αναφορικά με νομικά ερωτήματα που τυχόν 
να προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού. 
 

Προφίλ Εισηγητή 
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο και θα παρουσιάζεται από τον Δημητρίου 
Κυριάκο, εγκεκριμένο Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο οποίος 
διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και 
την Ασφάλεια των Πληροφοριών και έχει βοηθήσει συμβουλευτικά πάρα 
πολλές επιχειρήσεις στην συμμόρφωση τους με τον Νέο Κανονισμό GDPR.  

 

Θεματολόγιο 
▪ Εισαγωγική Ενότητα 

▪ Ενότητα 1: Βασικές Αρχές, ορολογία και πρόνοιες του Κανονισμού  
▪ Ενότητα 2: Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)  
▪ Ενότητα 3: Πως καλύπτεται η απαίτηση του Άρθρου 25; Πρακτικά 

βήματα. 
▪ Ενότητα 4: Τα πρακτικά βήματα ελέγχων από τον DPO 

▪ Ενότητα 5: Τα πρακτικά βήματα αντιμετώπισης αιτημάτων – 

περιστατικών 

▪ Ενότητα 6: DPIA - Data privacy Impact Assessment (Εκτίμηση 
αντικτύπου) Τα δύο υπαρκτά μοντέλα στην Ευρώπη 

▪ Ενότητα 7: Η πρακτική συμμόρφωσης μέσω Διεθνούς Προτύπου 
Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων 

▪ Ολοκλήρωση Κατάρτισης 
 

 

 

 

http://www.mindthegap.com.cy/

