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Have you been pwned?

PWNED: Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως στο Διαδίκτυο και υποδηλώνει την 
κυριαρχία ή ταπείνωση ενός αντιπάλου, ο οποίος έχει μόλις ηττηθεί.
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Earthquake vs Data Breach

Δεν υπάρχει 100% προστασία

Όσο καλύτερα προετοιμασμένος είσαι, τόσο 
λιγότερες οι επιπτώσεις. 
Ολιστική προσέγγιση (Διαδικασίες-
Άνθρωποι-Τεχνολογία). 

Δεν ισχύει το αν αλλά το πότε
Όσο νωρίτερα αντιδράσεις, τόσο μικρότερες 
οι απώλειες.
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Reported cyber attacks: The tip of the iceberg! 
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GDPR 
Άρθρο 83: Πρόστιμο 

έως και το 4% του 
συνολικού κύκλου 

εργασιών ή έως και 
20.000.000 €.

Άρθρο 31: 
Ενημέρωση εντός 72 

ωρών

Ο μέσος χρόνος 
παραμονής hacker 
εντός εταιρίας έως 

να γίνει αντιληπτός, 
βάσει πρόσφατων 
στατιστικών, είναι 

πάνω από 200 
μέρες!



Case Study – “Data Classification” Project 
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Η Διαβαθμισμένη Πληροφορία αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά της Εταιρίας μας.
Πρέπει να διαφυλαχθεί από όλους μας, αλλιώς θα επηρεάσει άμεσα τους πελάτες μας, την
αξιοπιστία μας και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία μας.

Η Ασφάλειά της καλύπτεται από το τρίπτυχο C.I.A.:
• Confidentiality (Εμπιστευτικότητα)
• Integrity (Ακεραιότητα)
• Availability (Διαθεσιμότητα)

Με το συγκεκριμένο έργο της Διαβάθμισης των Δεδομένων (Data Classification), στοχεύουμε
στην προληπτική θωράκιση της Εμπιστευτικότητας, προστατεύοντας τη διαρροή της
διαβαθμισμένης πληροφορίας. Θα εφαρμοστεί σε όλα τα περιφερειακά δεδομένα της εταιρίας, με
βάση την κρισιμότητα και την ευαισθησία τους (Δημόσια, Εσωτερικά, Εμπιστευτικά, Απόρρητα).

Το εγχείρημα θα αποτελέσει βάση για την:
• ευαισθητοποίηση όλων των χρηστών σε θέματα ασφάλειας της πληροφορίας,
• μελλοντική εκμετάλλευση από προϊόν προστασίας από απώλεια των διαβαθμισμένων

δεδομένων (Data Loss Prevention - DLP) και Κρυπτογράφησης,
• κάλυψη κανονιστικών υποχρεώσεων, με πρωτεύον το GDPR (άρθρο 30: Αρχείο

δραστηριοτήτων εταιρίας).
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Classification Levels
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Περιγραφή Είδος επιπτώσεων από μη
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη

Παραδείγματα

Απόρρητο Πληροφορία που προστατεύεται 
αυστηρά και η αποκάλυψη της 
επιτρέπεται μόνο σε ελάχιστα άτομα 
με βάση την ιδιότητα ή τα καθήκοντα 
τους.  

 Παράβαση νομικών, κανονιστικών ή 
συμβατικών υποχρεώσεων

 Καταστροφική βλάβη στη φήμη της 
εταιρείας

 Σημαντική άμεση ή έμεση οικονομική 
ζημία

 Διακοπή κρίσιμων λειτουργιών της 
εταιρείας.  

 Τεχνικές Πληροφορίες στις οποίες 
βασίζεται η ανάπτυξη ιδιαίτερων 
προϊόντων και υπηρεσιών 

 Επιχειρηματικά σχέδια 
 Κάθε πληροφορία ιδιαίτερα 

σημαντική για την λειτουργία της 
εταιρείας.

Εμπιστευτικό Πληροφορία της οποίας η αποκάλυψη 
επιτρέπεται σε  περιορισμένο αριθμό 
ατόμων στα οποία είναι αναγκαία  για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Η αποκάλυψη σε τρίτα άτομα 
χρειάζεται την έγκριση αρμοδίου.

 Παράβαση νομικών, κανονιστικών ή 
συμβατικών υποχρεώσεων

 Αρνητικές επιπτώσεις στην φήμη της 
εταιρείας και στην σχέση με πελάτες, 
προμηθευτές και συνεργάτες  

 Άμεση ή έμεση οικονομική ζημία
 Αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία 

της εταιρείας. 

 Προσωπικά δεδομένα
 Πληροφορίες από συνεργασίες

που προστατεύονται από NDAs  
 Συμβόλαια
 Οικομικά στοιχεία έργων. 

Εσωτερικής 
χρήσης

Πληροφορία διαθέσιμη στο 
προσωπικό της εταιρείας αλλά όχι το 
ευρύ κοινό. 
Η διανομή της εκτός εταιρείας 
χρειάζεται την έγκριση αρμοδίου.

 Διευκόλυνση ανταγωνιστών
 Ενόχληση από τρίτους

 Οργανωτική δομή
 Εσωτερικές διαδικασίες και

πολιτικές 
 Οδηγίες προς το προσωπικό της 

εταιρείας
 Εσ. Τηλ. κατάλογος

Δημόσιας 
χρήσης

Πληροφορία της οποίας η αποκάλυψη 
δεν προστατεύεται και είναι 
διαθέσιμη για δημόσια χρήση.

 Στοιχεία επικοινωνίας
 Αγγελίες 
 Δημόσια εικόνα (profile) 

LAW FORUM GDPR – DATA BREACH 



«1-click» Document Signing
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Αρχεία στο desktop e-mailsΑρχεία Ms Office

Αρχεία  στο SharePoint
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Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γιώργος Τσινός

gtsinos@insurance.nbg.gr

Συγγρου 103-105, 2109099357

mailto:gtsinos@insurance.nbg.gr


http://map.norsecorp.com/
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Cyber-Attacks in real time

http://map.norsecorp.com/

