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Επιμορφωτικό Σεμινάριο

GDPR και Υπηρεσίες Υγείας

Ο νέος Κανονισμός μπορεί να σας φαίνεται «βουνό», εμείς, όμως,

θα σας βοηθήσουμε να το ανέβετε εύκολα, παρέχοντάς σας τις

απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχετε για τον Νέο

Κανονισμό προκειμένου να διασφαλίσετε πλήρως την εταιρεία σας.

21 έως 27 Φεβρουαρίου 2018
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Ο Νέος Κανονισμός (GDPR), ο οποίος θα εφαρμοσθεί άμεσα σε όλα τα Κράτη
Μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται εσωτερική νομοθετική εναρμόνιση) στις 25
Μαΐου 2018, αλλάζει ριζικά το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, αντικαθιστώντας την μέχρι σήμερα ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία, η
οποία δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες μίας εποχής με
smartphones, social media, internet banking και cloud computing.

Ο νέος κανονισμός επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό οργανισμούς και επιχειρήσεις
που επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εισάγοντας αυστηρές
δικλείδες ασφαλείας των δεδομένων και αυξάνοντας σημαντικά τις
υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας. Επί της ουσίας ο νέος
κανονισμός τροποποιεί τις μέχρι σήμερα ισχύουσες πρακτικές, από τον τρόπο
λήψης των δεδομένων μέχρι τη διακίνηση και την αρχειοθέτηση αυτών, ενώ
εξουσιοδοτεί τις εκάστοτε αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά
την Ευρώπη να επιβάλουν σε περίπτωση παραβάσεων πρόστιμα ύψους έως
και 20 εκατομμυρίων Ευρώ ή για τις επιχειρήσεις έως και 4% του ετήσιου
παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.

Ο κλάδος υπηρεσιών υγείας έρχεται 
αντιμέτωπος με πολλαπλές νέες 
προκλήσεις γι’ αυτό και θα πρέπει να 
αναζητήσει μία ολιστική προσέγγιση στην 
διαχείριση των δεδομένων. Ακολουθώντας 
τα κατάλληλα βήματα, επιτυγχάνει την 
ολοένα μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις 
επιταγές του Κανονισμού. Ακολουθώντας 
τα κατάλληλα βήματα στη σωστή χρονική 
στιγμή απομακρύνεται από την πιθανότητα 
επιβολής προστίμων. Η σωστή χρονική 
στιγμή είναι τώρα.

Το πλαίσιο

Οι υπηρεσίες Υγείας
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Η εμπειρία μας μπορεί να κάνει την πορεία
σας προς την πλήρη συμμόρφωση με τον
Κανονισμό πολύ ευκολότερη με την παροχή
του φιλικού και απολύτως εξειδικευμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης
των στελεχών σας.

Τα θέματα που αναπτύσσονται και οι
λύσεις που δίδονται είναι απολύτως
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας. Ο
κύκλος των μαθημάτων διαρκεί πέντε
συνεχόμενες ημέρες και χωρίζεται σε 5
ενότητες των 5 ωρών.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος
παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

21.02.2018 14:00 - 19:00 ❖ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ NEOY ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

❖ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

22.02.2018 14:00 - 19:00 ❖ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

❖ ΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

23.02.2018 14:00 -19:00 ❖ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

❖ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

26.02.2018 14:00 - 19:00 ❖ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

❖ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

27.02.2018 14:00 - 19:00 ❖ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

❖ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

❖ CASE STUDIES

Το πρόγραμμα
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Επικοινωνήστε μαζί μας

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα

συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για DPO

Executives που διοργανώνει η TÜV AUSTRIA HELLAS.

Κόστος συμμετοχής: 900 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο για μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.

Για την κράτηση θέσης προκαταβάλλεται το 50%, ενώ η εξόφληση γίνεται την πρώτη 

ημέρα του σεμιναρίου στον κατωτέρω τραπεζικό λογαριασμό της Privacy Advocate.

Xώρος Σεμιναρίου: Κτήριο Atrina, Λ. Κηφισίας 32, Μαρούσι, 4ος όροφος

•Student’s book , συλλογή 
νομοθεσίας και 
περιπτωσιολογίας σε 
ψηφιακή μορφή (usb
stick)

•Μπλοκ σημειώσεων και 
στυλό

•καφές, χυμοί, τσάι, μίνι 
sandwiches, γλυκά

Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ:

GR0401720490005049086094336

www.privacyadvocate.gr

contact@privacyadvocate.gr

+30 2106451550

Λ. Κηφισίας 32, ΤΚ  151 25, Μαρούσι


