
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Αγαπητοί Σύνεδροι,

Η συλλογή δεδομένων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, τα σύγχρονα εργαλεία Digital Marketing και οι προβληματισμοί για τη λήψη της

συγκατάθεσης και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και εργασιακές σχέσεις, είναι μερικά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν στο «3rd LAW

FORUM ON DATA PROTECTION & PRIVACY». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στο N.J.V. Athens Plaza

Hotel, υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) και του (ISC)² Hellenic Chapter. Ο

δημοσιογράφος και δικηγόρος, κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης είχε το συντονισμό του συνεδρίου.

Το συνέδριο στέφθηκε με επιτυχία τόσο από πλευράς παρουσίασης και διάρθρωσης του προγράμματος, σημαντικών συμμετοχών,

ουσιαστικού και διαδραστικού διαλόγου, όσο και από πλευράς διάχυσης των συμπερασμάτων που εξήχθησαν.

Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences

http://palladianconferences.gr/3lfdpp.php


Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Partner, Palladian Conferences



Αντώνης Παπαγιαννίδης
Δημοσιογράφος & Δικηγόρος



Αθανάσιος Θ. Κοσμόπουλος, LL.M
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης

Συγκεκριμένα, ο κ. Αθανάσιος Κοσμόπουλος, Υπεύθυνος Προστασίας

Δεδομένων, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και

Ενημέρωσης, στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «το Υπουργείο

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εργάστηκε έτσι ώστε

στη χώρα μας να ισχύσει έγκαιρα η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και έτσι

από τις 3 Δεκεμβρίου ισχύει ο νόμος 4577 που ενσωματώνει στο ελληνικό

δίκαιο την Οδηγία 2016/1148, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο

ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

Στόχος του νόμου είναι η προστασία των κρίσιμων υποδομών, των

επιχειρήσεων, αλλά και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών σε ό,τι

αφορά την αδιάλειπτη, αξιόπιστη και αποδοτική παροχή υπηρεσιών και

βασικών αγαθών ζωτικής σημασίας για την κοινωνία».



Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) 

Στη συνέχεια, ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στον χαιρετισμό του, μεταξύ

άλλων, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «αυτό που θεωρήσαμε απαραίτητο από

την αρχή της εφαρμογής του νέου πλαισίου και συνεχίζουμε να επιδιώκουμε

ως ΕΒΕΑ, είναι η παροχή της κατάλληλης ενημέρωσης και υποστήριξης των

επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων, οι οποίες στην πλειονότητά

τους – και σε αυτή την περίπτωση – δεν διαθέτουν εξειδικευμένη

τεχνογνωσία και πόρους. Με αυτόν τον στόχο διοργανώσαμε πριν από ένα

περίπου χρόνο ειδική ενημερωτική εκδήλωση για τα μέλη μας, με τη

συμμετοχή έγκυρων επιστημόνων και στελεχών της αγοράς».



Κώστας Παπαδάτος
Πρόεδρος, (ISC)2 Hellenic Chapter 



Δημήτριος Κρεμαλής
Μέλος Κλαδικής Ομάδας Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Dr. Jur., LL.M, 

Εταίρος - ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία, Data Protection Officer



Βίκυ Καστανιώτη 
Μέλος - Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), 

Internal Audit Manager GR, CYP, BG – House Market S.A. / Fourlis Group



ΕΝΟΤΗΤΑ I
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

VERSUS DIRECT MARKETING AND SALES

➢ Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Associate Partner, Υπεύθυνος των Υπηρεσιών

Cybersecurity, Data Protection & Privacy, ΕΥ Ελλάδος και Νοτιοανατολικής Ευρώπης

➢ Μίνα Ζούλοβιτς, Partner ZK Law Firm

➢ Αλεξία Μανδραλή, Esq. in-house, Legal Counsel, Workable

➢ Σοφία Μπίζα, Compliance & Data Protection Manager, Praxia Bank



Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος
Associate Partner, Υπεύθυνος των Υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & 

Privacy, ΕΥ Ελλάδος και Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ο κ. Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Associate Partner, Υπεύθυνος των Υπηρεσιών

Cybersecurity, Data Protection & Privacy της ΕΥ Ελλάδος και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην

παρουσίασή του, με τίτλο “Είναι συμβατό το GDPR με τις υπηρεσίες μάρκετινγκ;”, προσδιόρισε

αρχικά την τυπική προσέγγιση της διαδικασίας συμμόρφωσης και την εφαρμογή της με επίκεντρο

τις περιοχές υψηλού κινδύνου (ευθύνη-οικοσύστημα-πελάτης). Επιπλέον, σχολίασε τα

αποτελέσματα τόσο της εσωτερικής έρευνας της ΕΥ γύρω από την αξιολόγηση της δυσκολίας

συμμόρφωσης με τον GPDR, αλλά και της έρευνας “IAPP – EY Privacy Governance Report 2018”.

Σχετικά με το ερώτημα του τίτλου, ο κ. Παπαγιαννακόπουλος αναφέρθηκε σε δύο πιθανές

ενέργειες που μπορούν οι εταιρείες να αξιολογήσουν, με στόχο την πραγματοποίηση

προωθητικών ενεργειών: οι εταιρείες θα πρέπει να αξιολογήσουν αν υπάρχει εναλλακτική της

συναίνεσης πρωταρχικής νομικής βάσης για την επεξεργασία των δεδομένων, και επιπλέον οι

εταιρείες θα πρέπει να αξιολογήσουν τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων διαχείρισης

συναινέσεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος λαθών και

μη συμμόρφωσης.



Ιωάννα Αργυράκη
Δικηγόρος–DPO,LLM (UoL), MSc (LSE)Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & 

Περιουσίας Α.Ε.



ΕΝΟΤΗΤΑ II
THE DAY AFTER - H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

➢ Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Senior Legal Counsel, DPO, Ministry of Health

«GDPR και Υγεία: προλαμβάνοντας τους κινδύνους»

➢ Ειρήνη Λεϊμονή, Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας &

Προστασίας Δεδομένων, Αffidea

➢ Χριστίνα Μαντά, Δικηγόρος LLM, DPO Executive, Privacy Advocate



Δημήτρης Ζωγραφόπουλος
Senior Legal Counsel, DPO, Ministry of Health 

Ο κ. Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Senior Legal Counsel, DPO του Υπουργείου Υγείας, τόνισε κατά την

παρουσίαση του, ότι το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της εντατικής προσπάθειας του για τη συντονισμένη

οργάνωση και προετοιμασία του συνόλου των εποπτευόμενων φορέων, ήταν το πρώτο Υπουργείο που όρισε

(τον Απρίλιο 2018) Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Ο συγκεκριμένος έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων,

και το έργο της συνδρομής και του συντονισμού των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων, τους οποίους

ορίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς, όσον αφορά τις απαιτήσεις γενικής συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του

ΓΚΠΔ, και έχει εκδώσει (τον Ιούλιο 2018) Εγκύκλιο/ Οδηγό για τη συμμόρφωση προς το Γενικό Κανονισμό

Προστασίας Δεδομένων, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό του τόπο και η οποία απευθύνεται προς

παρόχους υπηρεσιών υγείας τόσο του δημόσιου όσο και τους ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε

ότι «το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όντως τηρεί τις επιταγές του άρθρου 30 του ΓΚΠΔ: ο

DPO του Υπουργείου εργάζεται σε καθεστώς πλήρους λειτουργικής ανεξαρτησίας και συμμετέχει, δεόντως

και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα».



Ειρήνη Λεϊμονή
Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας & Προστασίας 

Δεδομένων, Αffidea 

H κα Ειρήνη Λεϊμονή, Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας &

Προστασίας Δεδομένων, Αffidea, αναφέρθηκε στην αποθήκευση

δεδομένων των ασθενών στα διαγνωστικά κέντρα καθώς και στις

εφαρμογές που δημιουργήθηκαν για να συλλέγονται αυτόματα τα

δεδομένα, σε ψηφιακά αρχεία. Στη συνέχεια, ανέλυσε τους κινδύνους

από την τηλεϊατρική, από την χρήση δεδομένων από παλαιότερες βάσεις,

καθώς και από την πρόσβαση των προμηθευτών στην ιατρική

πληροφορία.



Χριστίνα Μαντά
Δικηγόρος LLM, DPO Executive, Privacy Advocate

Για τον τομέα της Υγείας τοποθετήθηκε και η κα Χριστίνα Μαντά, Δικηγόρος LLM,

DPO Executive, Privacy Advocate, υπογραμμίζοντας ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση για

την εφαρμογή του GDPR συναντάται στον χώρο της Υγείας, αφού αφορά στη

διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μερικοί από τους

κινδύνους στο χώρο της Υγείας είναι οι ελλείψεις στην εκπαίδευση του προσωπικού,

στη διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων

και στη διαφάνεια απέναντι στο υποκείμενο των δεδομένων. Συμπερασματικά,

υπογράμμισε ότι «ο δρόμος του GDPR , είναι ένα ταξίδι χωρίς σταματημό που όμως

προσφέρει στους οργανισμούς την ευκαιρία να εξελιχθούν, να αναδεικνύουν την

ποιότητα τους και να αποδείξουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά και με συνέπεια τους

ασθενείς και τους συνεργάτες τους».



Δημήτρης Στασινόπουλος 
Deputy Director IT Governance, Priority 

Στη συνέχεια, ο κ. Δημήτρης Στασινόπουλος, Deputy Director IT Governance της

Priority και η κα Σοφία Μολίνου, DPO της Interamerican παρουσίασαν από κοινού τη

συνεργασία των δύο εταιρειών για την εφαρμογή του GDPR σκιαγραφώντας τη

διαδικασία από τη θεωρία στην πράξη. Συγκεκριμένα, τόνισαν τις δυσκολίες που

αντιμετώπισαν, τις ιδιαιτερότητες του έργου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο

διαχειρίστηκαν τα παραπάνω. Ακόμη, ανέφεραν ως κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας,

τη δέσμευση και συμμετοχή στελεχών, τη συνέπεια στην τήρηση

χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και την εξειδίκευση και εμπειρία συμβούλου στο GDPR.

Σοφία Μολίνου
DPO, Interamerican



Πέρση Μαυράκη

Partner, Katsikis – Kalamatianou & Co Law Firm, DPO Executive

Η κα Πέρση Μαυράκη, Partner, Katsikis – Kalamatianou & Co Law Firm, DPO

Executive, στην παρουσίαση της με τίτλο «GDPR: A Continuous Challenge»

αναφέρθηκε στην υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας να συνεργάζεται μόνο με

τους Εκτελούντες την Επεξεργασία που έχουν λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το

άρθρο 28 του GPDR.



ΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ

DATA BREACH - ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΑ WORST CASE

➢ Αντώνης Πατρίκιος, Partner, Fieldfisher

➢ Μαρία Τουκμακτσή, General Legal Counsel, Lufthansa Group Greece

➢ Αλκιβιάδης Πούλιας, Υποδιευθυντής, Επικεφαλής Τμήματος Νομικής

Υποστήριξης Εργασιακών Θεμάτων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Όμιλος

Εταιρειών-Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.



Αντώνης Πατρίκιος
Partner, Fieldfisher

Ο κ. Αντώνης Πατρίκιος, Partner στην εταιρεία Fieldfisher, στην

παρουσίαση του αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των περιστατικών

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα, ανέλυσε τις μεθόδους

crisis management που εφαρμόζονται μετά από το hacking μιας

επιχείρησης. Ανάμεσα σε άλλα, σημείωσε και τα βασικά λάθη που

πραγματοποιούνται, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.



Αλκιβιάδης Πούλιας

Υποδιευθυντής, Επικεφαλής Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Εργασιακών Θεμάτων & 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Όμιλος Εταιρειών-Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Ο κ. Αλκιβιάδης Πούλιας, Υποδιευθυντής, Επικεφαλής Τμήματος Νομικής Υποστήριξης

Εργασιακών Θεμάτων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Εταιρειών-Ελληνικά

Πετρέλαια Α.Ε., παρουσίασε την αντιμετώπιση της Παραβίασης Δεδομένων από την Αρχή

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΧ) και τις προτάσεις σωστής

προετοιμασίας. Αρχικά, αφού ανέλυσε τον τρόπο που υλοποίησε η ΑΠΔΧ τις νέες

αρμοδιότητές της, αναφέρθηκε στη στάση της σε πρόσφατα περιστατικά Παραβίασης

Δεδομένων (Data Breach). Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι κατά την προετοιμασία για την

αντιμετώπιση παραβίασης δεδομένων, θα πρέπει μεταξύ άλλων να εκπαιδεύεται το

προσωπικό, ώστε να είναι εξοικειωμένο με τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις του GDPR και

να αναγνωρίζει έγκαιρα την παραβίαση. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό από τεχνική άποψη να

χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι μηχανισμοί για διαπιστώνονται έγκαιρα οι επιθέσεις

ασφαλείας.



TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρουσία εκπροσώπων των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, μαζί με τα φλέγοντα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη

διάρκεια των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου είχαν ως αποτέλεσμα την κάλυψη του συνεδρίου από τα ΜΜΕ.
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TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Από το σύνολο των δημοσιευμάτων, το 86% βρέθηκαν στο διαδίκτυο και το 14% σε έντυπη μορφή.

14%

86%

Γραπτός τύπος Διαδίκτυο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Net Fax



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

Η τήρηση των κανόνων ψηφιακής ασφάλειας απαραίτητη 
για τις επιχειρήσεις

Αθηναϊκό - Μακεδονικό 
πρακτορείο ειδήσεων Web

2019-02-22 
13:18 Link

3RD LAW FORUM ON DATA PROTECTION & PRIVACY bankwars.gr Web 23-Φεβ Link

Τι συζητήθηκε στο συνέδριο Law Forum on data protection 
& privacy capital.gr Web 24-Φεβ Link

Μίχαλος: Η ψηφιακή εποχή απαιτεί και ασφάλεια dealnews.gr Web 25-Φεβ Link

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 3RD LAW FORUM ON 
DATA PROTECTION & PRIVACY dexia.gr Web 26-Φεβ Link

3RD LAW FORUM ON DATA PROTECTION & PRIVACY dexia.gr Web 27-Φεβ Link

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 3RD LAW FORUM ON 
DATA PROTECTION & PRIVACY dytikielladanews.gr Web 28-Φεβ Link

ΕΒΕΑ: Μονόδρομος για τις επιχειρήσεις η ψηφιακή 
ασφάλεια economistas.gr Web 1-Μαρ Link

Μίχαλος: Η τήρηση των κανόνων ψηφιακής ασφάλειας 
απαραίτητη για τις επιχειρήσεις economy365.gr Web 2-Μαρ Link

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 3RD LAW FORUM ON 
DATA PROTECTION & PRIVACY energy2day.gr Web 3-Μαρ Link

3RD LAW FORUM ON DATA PROTECTION & PRIVACY energy2day.gr Web 4-Μαρ Link

Μίχαλος: Η ψηφιακή εποχή απαιτεί και ασφάλεια euro2day.gr Web 5-Μαρ Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2125597676&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2118599850&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

Η ψηφιακή εποχή απαιτεί και ασφάλεια e-volos.gr Web 23-Φεβ Link

Μίχαλος: Πρόκληση για τις επιχειρήσεις η συμμόρφωση με 
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων fmvoice.gr Web 22-Φεβ Link

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 3rd Law Forum On Data 
Protection & Privacy ictplus.gr Web 26-Φεβ Link

3rd Law Forum on Data Protection & Privacy: Τεχνητή 
Νοημοσύνη & Digital Marketing insurancedaily.gr Web 26-Φεβ Link

Μίχαλος: Μονόδρομος για τις επιχειρήσεις η τήρηση κανόνων 
ψηφιακής ασφάλειας magdasnews.gr Web 22-Φεβ Link

Μίχαλος: Απαραίτητη η τήρηση των κανόνων ψηφιακής 
ασφάλειας για τις επιχειρήσεις matrix24.gr Web 22-Φεβ Link

3RD LAW FORUM ON DATA PROTECTION & PRIVACY mikrometoxos.gr Web 13-Φεβ Link

3RD LAW FORUM ON DATA PROTECTION & PRIVACY nea-epoxi.gr Web 13-Φεβ Link

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 3RD LAW FORUM ON DATA 
PROTECTION & PRIVACY neasamos.gr Web 26-Φεβ Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2126066679&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2125451156&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2128505757&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2128471060&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2125615364&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2125622554&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2118565312&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2118565426&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2128720114&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
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Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

3RD LAW FORUM ON DATA PROTECTION & PRIVACY neasamos.gr Web 2019-02-13 0:00 Link

Μίχαλος: Αναγκαία για τις επιχειρήσεις η τήρηση κανόνων 
ψηφιακής ασφάλειας palo.gr Web 2019-02-24 15:30 Link

Η ψηφιακή εποχή απαιτεί και ασφάλεια - [E-volos.gr] palo.gr Web 2019-02-23 8:02 Link

3ο Law Forum on data Protection & Privacy  palo.gr Web 2019-02-14 10:05 Link

Μίχαλος:Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν το «χρυσό» της 
ψηφιακής εποχής reporter.gr Web 2019-02-22 10:54 Link

Μίχαλος:Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν το «χρυσό» της 
ψηφιακής εποχής sepe.gr Web 2019-02-22 0:00 Link

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις η 
Κανονιστική Συμμόρφωση thenewspaper.gr Web 2019-02-22 0:00 Link

Μίχαλος: Μονόδρομος για τις επιχειρήσεις η τήρηση 
κανόνων ψηφιακής ασφάλειας trelokouneli.gr Web 2019-02-22 16:00 Link

Μίχαλος: Αναγκαία για τις επιχειρήσεις η τήρηση κανόνων 
ψηφιακής ασφάλειας tribune.gr Web 2019-02-22 0:00 Link

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις η 
Κανονιστική Συμμόρφωση zougla.gr Web 2019-02-22 17:28 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2118561593&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2127010274&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2126086740&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2119216596&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2125491767&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2125476211&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2125678262&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2125634575&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2125774770&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2125725139&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
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Η Affidea είναι ο κορυφαίος φορέας παροχής υπηρεσιών Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας και ιδιαίτερα 
Διαγνωστικής Απεικόνισης και Ακτινοθεραπείας στην Ευρώπη, με δραστηριότητα σε 16 χώρες και 245 
ιατρικά κέντρα. 
Στην Ελλάδα, ξεκίνησε την λειτουργία της το 2005, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων
υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Τα εργαστήριά της είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές
πρότυπο ISO 9001. Eπιπλέον, τα βιοπαθολογικά εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.
Σήμερα, διαθέτει ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Εργαστηρίων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, με
τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής, ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής,
καταξιωμένους ιατρούς με άρτια επιστημονική κατάρτιση και το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής στην
Ελλάδα.
Η Affidea Ελλάδος, εφαρμόζοντας πιστά τα υψηλά επίπεδα λειτουργίας της μητρικής εταιρείας,
ανταποκρίνεται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ευθύνη εξασφάλισης της άριστης ποιότητας των ιατρικών
αποτελεσμάτων στα εργαστήριά της. Με μεθοδική προσέγγιση στην επιλογή και εκπαίδευση του
προσωπικού της, καθώς και στην προμήθεια και αναβάθμιση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού, η Affidea
εξασφαλίζει υπεύθυνα ότι παραμένει στην πρωτοπορία των ιατρικών εξελίξεων, με αφοσίωση στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.



Από το 1995, η PRIORITY είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής στην
Ελλάδα. Εξειδικεύεται στην ανάλυση και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών που ικανοποιούν απαιτήσεις
κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά και προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, ιδιαίτερα στον τομέα της
διακυβέρνησης πληροφορικής, της ασφάλειας δεδομένων και της αξιολόγησης κινδύνων.
Η PRIORITY, για τη συμμόρφωσή σας με τον GDPR, σας υποστηρίζει με τις ακόλουθες υπηρεσίες:
•Διάγνωση και αποτύπωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τον GDPR με δημιουργία του αρχείου
δραστηριοτήτων επεξεργασίας.
•Αξιολόγηση επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) σχετικά με την προστασία δεδομένων για τον
εντοπισμό των σημαντικότερων κινδύνων.
•Πρόταση μέτρων αντιμετώπισης (Compliance Plan), υποστήριξη και καθοδήγηση στην υλοποίησή τους.
•Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ένα
πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.
•Επιθεωρήσεις ετοιμότητας (Compliance Audit) ως προς τον GDPR.
•Προετοιμασία για πιστοποίηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης με βάση διεθνή πρότυπα.

Μάθετε περισσότερα: www.priority.com.gr

Supporters

http://www.priority.com.gr/


Η Privacy Advocate είναι συμβουλευτική εταιρεία και αποτελεί τμήμα της δικηγορικής εταιρείας KKLΕGAL. Αποτελείται από
ειδικευμένους νομικούς και μηχανικούς πληροφορικής. Πιστεύουμε ότι τα ζητήματα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ζητήματα νομικής ερμηνείας, χωρίς τους εγγενείς τεχνολογικούς περιορισμούς ή
την εξάρτηση από συγκεκριμένες λύσεις πληροφορικής. Επιδιώκουμε να επιλύουμε όλα τα ζητήματα προστασίας προσωπικών
δεδομένων που απασχολούν τους πελάτες μας με το μικρότερο δυνατό κόστος. Στοχεύουμε σε ένα μόνιμο και διαρκές
αποτέλεσμα, χωρίς τη δέσμευση διαρκών ανανεώσεων και εξαρτήσεων από λογισμικό με περιορισμένο χρόνο ζωής. Η ολιστική
προσέγγιση είναι και η ειδοποιός διαφορά της λύσης μας. Η πολύχρονη εμπειρία των εξειδικευμένων νομικών μας και η
αγαστή συνεργασία τους με τους μηχανικούς πληροφορικής της εταιρείας μας επιτυγχάνουν εξατομικευμένες λύσεις για τους
πελάτες μας, αποφεύγοντας την επιβάρυνση τους με νέες σημαντικές επενδύσεις. Λίγα λόγια για την KKLegal: Η KKLegal
παρέχει αδιάλειπτα υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων για πάνω από 18 έτη. Εσωτερικοί νομικοί σύμβουλοι και
διευθυντικά στελέχη εταιρειών μας εμπιστεύονται σύνθετες υποθέσεις τους, λόγω της εξειδίκευσης μας, η οποία αποτελεί
εχέγγυο για επιτυχία. Η πρωτοποριακή τεχνολογική υποδομή της KKLegal εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό χειρισμό κάθε
υπόθεσης και παρέχει online υπηρεσίες στους πελάτες της. Χαρακτηρίζεται ως early adopter των τεχνολογικών εξελίξεων,
προσθέτοντας διαρκώς νέες δυνατότητες στη συνεργασία με τους πελάτες της. Η KKLegal είναι πιστοποιημένη κατά ISO
9001:2008. Διαθέτει συστήματα και πολιτικές Disaster Recovery and Contingency, σύστημα ISMS (information security
management system) και συνεχώς ανανεούμενο business continuity and resiliency planning (BCP).

Supporters




