
  

 

  

 

 

 

 

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

2016/679 - 

GDPR 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GDPR; 

 Το GDPR είναι ένα ακρωνύμιο για 
για τον Κανονισμό Προστασίας 
Γενικών Δεδομένων (General Data 
Protection Regulation).  

 Αφορά το νομικό πλαίσιο για την 
επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αντικαθιστά την προηγούμενη 
Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ».  

 Ο «κανονισμός» είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει 
άμεσα σε κάθε κράτος μέλος 
(άρθρο 83 του «Κανονισμού»).  

 

Ενσωμάτωση του  

GDPR στην 

επιχείρηση σας 
Είμαστε δίπλα σας , για να σας 
παρέχουμε ολοκληρωμένες  
τεχνικές, νομικές και 
οργανωτικές λύσεις και 
προϊόντα κατάλληλα 
προσαρμοσμένα στην 
επιχείρηση σας, για την 
εφαρμογή και υλοποίηση του 
GDPR. να σας υποστηρίξει 
στην υλοποίηση του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας 
Προσωπικών ΔεδομένωνH IBM 
προσφέρει λύσεις, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
εξειδίκευση για να σας 
υποστηρίξει στην υλοποίηση 
του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών 
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ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ; 

 Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, 
(ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) 
που με οποιοδήποτε τρόπο 
διαχειρίζονται προσωπικά 
δεδομένα εργαζομένων, 
συνεργατών, πελατών, ή 
άλλων φυσικών προσώπων. 
Δηλαδή αφορά σχεδόν το 
σύνολο των επιχειρήσεων.  

 Ο νέος κανονισμός  αυξάνει 
σημαντικά τις υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων αναφορικά 
με τον τρόπο διαχείρισης των 
προσωπικών δεδομένων, ενώ 
παράλληλα προβλέπει ότι 
οι Αρχές Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων  ανά 
την Ευρώπη ελέγχουν και 
επιβάλλουν πρόστιμα.  

 Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης θα επιβάλουν, 
αυστηρά πρόστιμα, τα οποία 
μπορεί να ανέλθουν στο ποσό 
των 20 εκατομμυρίων ευρώ ή 
έως το 4% του παγκόσμιου 
ετήσιου τζίρου (όποιο είναι 
μεγαλύτερο). 

25/05/2018 – Τίθεται σε 
άμεση εφαρμογή σε όλες 
τις χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ GDPR 

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία 
των φορέων-επιχειρήσεων για τη 
συμμόρφωση τους με τον 
Κανονισμό 2016/679 – GDPR, 
καλύπτοντας όλες τις πτυχές του, 
Τεχνική, Νομική και Οργανωτική  

 Έλεγχος (Audit) Υποδομών 

 Καταγραφή δεδομένων  

 Έλεγχος (Audit) Διαδικασιών  

 Κατηγοριοποίηση Δεδομένων  

 Gap Analysis 

 Risk Assessment 

 Σχεδιασμός Πολιτικών, 

Διαδικασιών & Μέτρων Ελέγχου 

και Αποτροπής  

 Έλεγχος (Audit) Εφαρμογής 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 Υποστήριξη Υπεύθυνου 
Προστασίας Δεδομένων (DPO)  

 Eνημέρωση και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες προς  τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον διαχειριστή 
και τους αρμόδιους υπαλλήλους  

 Ανάθεση ευθυνών, 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

 Τεχνική υποστήριξη (IT)  

 Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων  

 Εκτίμηση των επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων και παρακολουθηση 
της απόδοσής της  

 Συνεργασία με την εποπτική 
αρχή 

 Νομική υποστήριξη σε θέματα 
που άπτονται του GDPR  

 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 GDPR 

 


