ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Οδηγός Εφαρμογής GDPR
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Νόπη Τιντζογλίδου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, Υπεύθυνους
Προστασίας Δεδομένων (DPO) και στελέχη επιχειρήσεων
που ασχολούνται με την συμμόρφωση εταιρειών με τον
GDPR, όπως ενδεικτικά στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού
(HR), εξυπηρέτησης πελατών και στελέχη I.T. και
ασφάλειας δεδομένων.

Η εισηγήτρια Νόπη Τιντζογλίδου είναι δικηγόρος, έχει
διατελέσει Διευθύντρια Νομικών Θεμάτων Συνδρομητών
και Προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΤΕ με
εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στη νομοθεσία περί
προσωπικών δεδομένων, εκπροσωπώντας τον Όμιλο στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΣΚΟΠΟΣ
Ο κάθε εκπαιδευόμενος να αποκτήσει την απαραίτητη
εξοικείωση με τον πρακτικό τρόπο συμμόρφωσης εταιρειών
στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, να κατανοήσει τα πιο
συχνά λάθη που κάνουν οι εταιρείες ώστε να μπορεί να
υιοθετήσει την καλύτερη δυνατή στρατηγική για την
προστασία τους.
Σε περίπτωση παραβίασης, θα ενημερωθεί λεπτομερώς για
το πώς οφείλει να πράξει κατά τον Νόμο, λαμβάνοντας
υπόψη και τις οικείες πολιτικές και διαδικασίες της
επιχείρησης.
Επιπρόσθετα, θα προσεγγίσει ειδικά και πρωτότυπα
ζητήματα, που κλήθηκαν εν μέσω πανδημίας να επιλύσουν
επιχειρήσεις, αναζητώντας την εξισορρόπηση της
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος του
πληροφοριακού αυτοκαθορισμού με την εξυπηρέτηση του
γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Πρακτικά βήματα συμμόρφωσης εταιρειών:
Συμμόρφωση εταιρειών, Διατμηματική συνεργασία,
Εκπαίδευση προσωπικού, Διαρκής παρακολούθηση της
συμμόρφωσης, Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένων
(εργαζομένων & πελατών),Χρόνος διατήρησης δεδομένων
και δικαίωμα στη λήθη.
Συχνές παραβιάσεις και διαχείρισή τους: Συχνές
παραβιάσεις (ορισμός DPO, εσφαλμένη εφαρμογή και
ερμηνεία νομικών βάσεων, καθυστερημένη ή/ και μη
πλήρης ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων
των δεδομένων). Δημοσιότητα παραβίασης και
δυσφήμηση εταιρείας, διαχείριση παραβίασης, πρόστιμα
από ΑΠΔΠΧ, αποζημιωτική και ποινική ευθύνη,
προστασία Δεδομένων (Διαδικασίες και Πολιτικές DLP).
Προστασία προσωπικών δεδομένων στην περίοδο της
πανδημίας COVID: Προσωπικά Δεδομένα και νέες
τεχνολογίες (social media, cloud, πλατφόρμες κάμερες
ασφαλείας), τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, e-shops, Ιατρός
εργασίας και δεδομένα υγείας εργαζομένων, διάκριση
εμβολιασμένων και μη εργαζομένων από τον εργοδότη,
ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID.

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι και είναι
συγγραφέας του βιβλίου «Πρακτικός Οδηγός GDPR» που
εκδόθηκε τον Οκτώβρη του 2020 από τη Νομική
Βιβλιοθήκη και εισηγήτρια σεμιναρίων σχετικών με την
εφαρμογή της νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων,
μεταξύ άλλων, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τη
Νομική Βιβλιοθήκη.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 20/12/22
Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00
Αξία συμμετοχής:
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 120 €
Για νομικά πρόσωπα: 140 €
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα:
https://www.cecl.gr/katigoriaseminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ )

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του
αντιτίμου: 15/12/22
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 7/12/22, θα
λάβουν
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν σε ηλεκτρονική
μορφή, την παρουσίαση (power point).
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
Zoom.
Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα
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