
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 
17 & 24/11/2020   
 
Διάρκεια Προγράμματος:  
Σύνολο 14 ώρες (9:00 -17:15) 
 
Τοποθεσία:   

Webinar - μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. Θα δοθούν 
σχετικές οδηγίες σε όλους τους 
συμμετέχοντες.  
 

      Κόστος Συμμετοχής 

Αρχικό Κόστος:   
€398 + [VAT ((€75.62)] 
 
Κόστος με επιδότηση:   
€160+ [VAT (€75.62)] 
 
Κόστος για Ανέργους:   
€260 [συμπεριλαμβανομένου του VAT] 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ 2016/679) 

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E-SHOP 
 

 
 
Σκοπός του προγράμματος 
Ο γενικός κανονισμός της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

(ΕΕ 2016/679) φυσικών προσώπων είναι ύψιστης σημασίας για επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς υπάρχει συνεχής διαχείριση των 

δεδομένων που σχετίζονται με την ταυτότητα των πελατών τους και αποτελούν 

προστατευόμενα κρίσιμα δεδομένα (πχ ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, 

αριθμός Πιστωτικής Κάρτας, διεύθυνση κτλ).   

Η καταγραφή μιας πολιτικής απορρήτου (Privacy policy) στην ιστοσελίδα μας 

δεν είναι εύκολη υπόθεση και μόνη της δεν αποτελεί συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού. 

Λόγω της αύξησης χρήσης του διαδικτύου ως μέσω αγοράς-πώλησης εν καιρό 

πανδημίας, οι κίνδυνοι είναι πολλαπλοί και όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να 

θωρακιστούν άμεσα. Η μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό συνεπάγεται 

βαρύτατες κυρώσεις (συστάσεις, υψηλότατα πρόστιμα έως και 20.000.000 

ευρώ), καταγγελίες, δικαστικές διαδικασίες για χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης ή για ποινική ευθύνη. 

Σκοπός λοιπόν του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις 
απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων σε Κύπρο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά και να εξοικειωθούν με τους τρόπους συμμόρφωσης στο 
ηλεκτρονικό τους κατάστημα.   
 
Σημειώνεται ότι σε κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα μέσω 
εκπροσώπου του, θα παραδοθεί υλικό που θα τον οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά 
στην συμμόρφωση με τον εν λόγω Κανονισμό, το οποίο θα έχει δημιουργηθεί 
για κάθε εταιρεία ξεχωριστά (όπως απαιτείται από την επίτροπο ΠΠΔ) 

 

 
 
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. 

 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 
 Διευθυντές επιχειρήσεων  

 Τμηματάρχες 

 ΙΤ Managers/ Supervisors 

 Marketing Managers/ Supervisors 

 Συμβούλους επιχειρήσεων 

 Νομικούς συμβούλους 

 Στελέχη οργανισμών που παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες σε εταιρείες 
και εμπλέκονται στην συλλογή, επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση 
προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, όπως ελεγκτές και 
λογιστές, marketing agencies κτλ.  

 

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

 Προσδιορίζουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από το νέο κανονισμό. 

 Αναγνωρίζουν τα κενά τους (gaps) σε σχέση με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού.  

 Ενεργοποιήσουν τους σταθμικούς παράγοντες διάκρισης ανάμεσα στην 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία άλλων 
δικαιωμάτων, όπως είναι η πρόσβαση σε έγγραφα  

 Εκτιμήσουν τα νέα δικαιώματα που αποκτούν αλλά και τις υποχρεώσεις 
που υπέχουν ως φορείς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με τον 
Κανονισμό 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Προσαρμόσουν τις απαιτήσεις αυτές στις διεργασίες της επιχείρησής 
τους. 

 Σχεδιάσουν σωστές διαδικασίες και πολιτικές για συμμόρφωση με τον 
Κανονισμό 

 

Προφίλ Εισηγητή 
Ο εκπαιδευτής είναι εγκεκριμένος ΕΕΚ από την ΑνΑΔ με άριστη γνώση της 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διαθέτει πολυετή 
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην συμβουλευτική επιχειρήσεων σε 
θέματα που αφορούν διαχείριση πληροφοριών, νέα projects, προσωπικά 
δεδομένα, ISO 27001 κλπ. 
 

Θεματολόγιο 
 Ενότητα 1: Εισαγωγή στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

 Ενότητα 2: Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 

 Ενότητα 3: Εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό: Ιστορικό, ποιες 
ανάγκες οδήγησαν στην ψήφιση του Κανονισμού, ποια διαδικασία 
ακολουθήθηκε μέχρι τη θέσπισή του 

 Ενότητα 4: Αντικείμενο – Στόχοι/ Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής 

 Ενότητα 5: Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων 

 Ενότητα 6: Υπεύθυνος Επεξεργασίας –καθήκοντα 

 Ενότητα 7: Ενημέρωση για Πηγές Ευρύτερης Μελέτης 

 Ολοκλήρωση Κατάρτισης 
 

 

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

