Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων &
Εσωτερικός Έλεγχος, Τέσσερα Χρόνια Μετά
Απαιτήσεις και Προκλήσεις για την Συμμόρφωση και θέματα Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλειας Δεδομένων

Χρίστος Κόζιαρης

Στόχος Σεμιναρίου
Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί, μετά από 4 έτη από την εφαρμογή του κανονισμού,
στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τα κύρια σημεία του ΓΚΠΔ και θα ξεκαθαριστούν βασικά θέματα για την συμμόρφωση των οργανισμών και των επιχειρήσεων. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου Σεμιναρίου επιτρέπει
στους συμμετέχοντες την απόκτηση των βασικών γνώσεων του ΓΚΠΔ, της συμμόρφωσής του και μιά εισαγωγή
σε θεμελιώδη θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας δεδομένων. Με μιά σειρά πραγματικών παραδειγμάτων και
περιστατικών θα εμπεδωθεί και θα συζητηθεί η εφαρμογή του κανονισμού αλλά και των θεμάτων ασφάλειας.

Σε ποιους απευθύνεται
• εσωτερικους ή εξωτερικού ελεγκτές του ιδιωτικού/δημοσίου τομέα,
• υποψήφιους ή εν ενεργεία DPO (Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων),
• σε συμβούλους επιχειρήσεων,
•	σε κάθε στέλεχος που επιθυμεί να ενημερωθεί σε θέματα για την συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ αλλά και σε
θέματα ασφάλειας δεδομένων

Περιγραφή Σεμιναρίου
(α) Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και Νόμος 4624/2019
• Βασικοί Ορισμοί και Ρόλοι
• Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
• Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων
• Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Ασφάλειας
• Πρόστιμα από μη Συμμόρφωση
• Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
• Ασφάλεια Επεξεργασίας
• Στατιστικές Αναλύσεις των τελευταίων ετών από την Εφαρμογή του Κανονισμού
(β) Θέματα Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και Νόμο 4624/2019
• Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας
• Συμμόρφωση με τον Κανονισμό
• Data Impact Assessment
(γ) Θέματα Ασφάλειας Δεδομένων
• Μελέτες Περιπτώσεων Ασφάλειας Δεδομένων (Από Διεθνής Επιχειρήσεις και Οργανισμούς)
• Μελέτες Περιπτώσεων Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων (Από Ελλάδα και Κύπρο)
• Πρακτικές Risk Management
• Καλές Πρακτικές σε Θέματα Ασφαλείας και αναφορά στο πρότυπο ISO 27K
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Βιογραφικό Εισηγητή
Χρίστος Κόζιαρης
Μηχανικός Πληροφορικής, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (i-ΜΒΑ) από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο και MSc στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων από το Πανεπιστήμιο του
Leicester.
Είναι πιστοποιημένος στην Διαχείριση Κινδύνων Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC: Certified
in Risk and Information Systems Control) και στο Σχεδιασμό και Υλοποίηση Λύσεων Ιδιωτικότητας
Δεδομένων CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer) από τον οργανισμό ISACA, στον οποίο
διατελεί εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ στην Ελλάδα από το 2016 και υπεύθυνος σε θέματα εκπαίδευσης.
Είναι πιστοποιημένος Data Protection Officer από την TUV Austria.
Εργάζεται από το 1987 στο αντικείμενο της πληροφορικής, εκ των οποίων 16 χρόνια στην Vodafone σε διοικητικές
θέσεις πληροφορικής, διαχείρισης των συστημάτων τιμολόγησης, όσο και στη διαχείριση κινδύνων και διασφάλισης
εσόδων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, του e-επιχειρείν, στην ανάπτυξη και διαχείριση
εφαρμογών και υλικού, στην ολοκλήρωση συστημάτων, διαχείριση έργων και προϋπολογισμού, την βελτίωση διεργασιών
και ελεγκτικών μηχανισμών, κ.α. Τέλος έχει συμμετάσχει σε προγράμματα συμμόρφωσης κανονιστικών πλαισίων (SOX,
ISOs, BCP, Information Security, Quality Management, GDPR, κ.α.). Είναι πιστοποιημένος DPO (Data Protection Officer)
από την TUV Austria.
Eργάζεται σαν σύμβουλος επιχειρήσεων αλλά και εισηγητής, επικεντρωμένος σε θέματα ασφάλειας δεδομένων με τα
σχετικό και νομικό κανονιστικό πλαίσιο.

Εγγραφές – Πληροφορίες: τηλ. 210 8259504, e-mail: training@hiia.gr

