
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 
16/03/2021 (09:00-12:45) 
17/03/2021 (09:00-12:45) 
22/03/2021 (09:00-12:45) 
23/03/2021 (09:00-12:45) 
 
Διάρκεια Προγράμματος:  
Σύνολο 14 ώρες  
 
Τοποθεσία:   

Webinar - μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. Θα δοθούν 
σχετικές οδηγίες σε όλους τους 
συμμετέχοντες.  
 

      Κόστος Συμμετοχής 

Αρχικό Κόστος:   
€328 + [VAT ((€62.32)] 
 
Κόστος με επιδότηση:   
€90+ [VAT (€62.32)] 
 
Κόστος για Ανέργους:   
€190 [συμπεριλαμβανομένου του VAT] 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ 2016/679) 
 

 
 
Σκοπός του προγράμματος 
Ο γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) είναι υψίστης σημασίας για τον κάθε οργανισμό και 

την κάθε επιχείρηση όπου υπάρχει συνεχής διαχείριση (συλλογή και 

επεξεργασία) δεδομένων που αφορούν διάφορες κατηγορίες φυσικών 

προσώπων (ενδιαφερομένων για τις υπηρεσίες ή προϊόντα της επιχείρησης / 

οργανισμού, πελατών, εργαζομένων, υποψήφιων εργαζομένων, συνεργατών 

κλπ.).  

Η διαχείριση των δεδομένων αυτών γίνεται από το διοικητικό προσωπικό και από 

τα υπόλοιπα στελέχη της επιχείρησης και για αυτόν ακριβώς τον λόγο κρίνεται 

αναγκαία η εκπαίδευση και η καθοδήγηση του προσωπικού στις απαιτήσεις που 

προβλέπονται από τον εν λόγω Κανονισμό. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 

αφενός η νομιμότητα της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων, 

αφετέρου , η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς η 

εκπαίδευση αυτή κρίνεται αναγκαία:  

✓ γιατί οι απαιτήσεις του Κανονισμού είναι πολλαπλές και περίπλοκες και ως 

συνέπεια ακόμη οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτόν  

✓ λόγω της σημαντικότητας του εν λόγω Κανονισμού (ως ανάγκη 

συμμόρφωσης της επιχείρησης, αλλά και λόγω των σοβαρών κυρώσεων σε 

περιπτώσεις απόκλισης),  

✓ λόγω του ότι η συμμόρφωση της επιχείρησης στον  Κανονισμό, εξαρτάται σε 

υψηλό βαθμό και από την συμμόρφωση του προσωπικού στα νέα δεδομένα 

που θέτει ο Κανονισμός. 

 
Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις 
απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο βρίσκει εφαρμογή  

 
 
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. 

 

 



 
 

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. 

 

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να εξοικειωθούν με τους τρόπους 
συμμόρφωσης. 
 
Σημειώνεται ότι σε κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
μέσω εκπροσώπου της, θα παραδοθεί υλικό που θα τον καθοδηγεί στην 
συμμόρφωση με τον εν λόγω Κανονισμό. 
 
 
Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 
 Διευθυντές επιχειρήσεων  

 Τμηματάρχες 

 ΙΤ 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: 

 Περιγράφουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό σε 
σχέση με τις λειτουργίες του οργανισμού τους. 

 Απαριθμούν και να διατυπώνουν ποιες πληροφορίες είναι δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. 

 Διαχωρίζουν τα απλά από τις ειδικές κατηγορίες (πρώην ευαίσθητα) 
προσωπικών δεδομένων.  

 Συσχετίζουν τους σταθμικούς παράγοντες διάκρισης ανάμεσα στην 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία άλλων 
δικαιωμάτων, όπως είναι τα έννομα συμφέροντα του του οργανισμού 
τους. 

 Κατονομάζουν τα δικαιώματα που αποδίδει ο Κανονισμός στα φυσικά 
πρόσωπα. 

 Διατυπώνουν τις Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού. 

 Αναπτύσσουν στο αντικείμενό τους , τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού. 

 Επιλέγουν και οργανώνουν τις κατάλληλες νομικές βάσεις στο Αρχείο 
Δραστηριοτήτων του του οργανισμού τους. 

 Εκτελούν διαδικασίες σύμφωνα με τον Κανονισμό, σε αιτήματα 
φυσικών προσώπων  

 Επιλέγουν τις σωστές ενέργειες και δράσεις για να διορθώσουν 
υφιστάμενες αποκλίσεις από τις πρόνοιες του Κανονισμού  στον 
οργανισμό τους. 

 Συνεργάζονται για την ορθή τήρηση του Κανονισμού ο οποίος πρέπει 
να διέπει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

  Παρακινούν τους συναδέλφους ή υφισταμένους, να ακολουθούν τις 
σωστές και με βάση τον Κανονισμό διαδικασίες σε όλες τις εκφάνσεις 
των δραστηριοτήτων του οργανισμού 

 Δικαιολογούν τις αλλαγές που εφαρμόζονται από τον φορέα τους, 
όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. 

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


 
 

 Υπερασπίζονται τα δικαιώματα που αναγνωρίζει ο Κανονισμός στα 
Φυσικά Πρόσωπα. 

 

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 
      Εισαγωγική Ενότητα 

 Ενότητα 1: Κατανόηση ορισμών και βασικών εννοιών 

 Ενότητα 2: Τα βασικά σημεία του νέου Κανονισμού και η εφαρμογή   του 

 Ενότητα 3: Δικαιώματα που αποδίδει ο Κανονισμός στα Φυσικά Πρόσωπα 

 Ενότητα 4: Διαβιβάσεις 

 Ενότητα 5: Εποπτική Αρχή και Κυρώσεις 

 Ενότητα 6: Υπεύθυνος Επεξεργασίας – υποχρεώσεις 

 Ολοκλήρωση Κατάρτισης 
 

 


