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Πληροφορίες:  Κόκκινου Φωτεινή - Υπεύθυνη Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Στόχος του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος είναι:

 Ασύγχρονη Εκπαίδευση:
 Διάρκεια:  80 ώρες

 
 

Κόστος Συμμετοχής: 
Επικοινωνήστε μαζί μας

 
Κόστος Πιστοποίησης: 
Επικοινωνήστε μαζί μας

 Διαδικασία Πιστοποίησης:
 

  Η Πιστοποίηση επαγγελματικών
προσόντων Data Protection Officer,

δίδεται μετά από εξετάσεις σε
εταιρεία η οποία είναι

διαπιστευμένος φορές από το ΕΣΥΔ
κατά το Πρότυπο ISO/IEC 17024:2012

 
  

 Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες
διεξαγωγής εξετάσεων 

Έλα στην Ηγέτιδα Δύναμη για Επαγγελματική Κατάρτιση 
& πάρε την Πιστοποίηση που σου αξίζει !!!

  Με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), σύμφωνα με τον Ν.4624/2019,
μια νέα ειδικότητα κρίνεται απαραίτητη για την αγορά εργασίας η
οποία απαιτεί ειδική γνώση & Πιστοποίηση προσόντων.
  Ο Data Protection Officer, έχει συγκεκριμένα καθήκοντα &
υποχρεώσεις διευκολύνοντας τη       συμμόρφωση του Υπευθύνου
επεξεργασίας & του εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με τον
GDPR. 
  Η Forum Training Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, είναι η  Ηγέτιδα
Δύναμη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση από το 1999 έως και
σήμερα, έχοντας καταρτίσει χιλιάδες στελέχη Επιχειρήσεων &
Φορέων Δημοσίου. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

στελέχη Επιχειρήσεων
Συμβούλους Επιχειρήσεων
Δικηγόρους
Στελέχη ΙΤ
Αποφοίτους σχολών
σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν
ειδικές γνώσεις & Πιστοποίηση
Προσόντων D.P.O.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
απευθύνεται σε:

η απόκτηση εξειδικευμένης
γνώσης για το ρόλο 

& τις ευθύνες του
 Data Protection Officer,

σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις

 του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας

 Προσωπικών Δεδομένων

Δωρεάν 

Σεμινάρια

Πληροφορικής



Γενικά ...
   Με βάση τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων   (Regulation (EU) 2016/679) που
ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016,   οι επιχειρήσεις & όλοι οι φορείς του
Δημοσίου που συλλέγουν ή/και επεξεργάζονται ή/και διακινούν προσωπικά δεδομένα όφειλαν έως τις  25
Μαΐου 2018 να συμμορφωθούν πλήρως στις διατάξεις του Κανονισμού. Η εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού
Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αφορά όλες τις χώρες της Ε.Ε. και η
διατήρηση φακέλου συμμόρφωσης και ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO),
είναι υποχρεωτική.

   Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει συγκεκριμένα καθήκοντα & υποχρεώσεις.
Διευκολύνει τη συμμόρφωση του Υπευθύνου επεξεργασίας & του εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα
με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου σε αυτόν προβλέπονται τα
συγκεκριμένα καθήκοντα του D.P.O..

   Ειδικότερα ο DPO διαδραματίζει  έναν εξέχοντα ρόλο, του συνδέσμου επικοινωνίας μεταξύ της
επιχείρησης και της εποπτικής αρχής, όπως ρητά αναφέρει και ο   GDPR στο  άρθρο 39  σχετικά με τα
ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

    Ο ρόλος του DPO είναι πρωτίστως συμβουλευτικός και υποστηρικτικός, ενώ θα πρέπει να του παρέχεται
ο χώρος ώστε να δρα και να λειτουργεί αυτόνομα στο εσωτερικό της επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη
τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το
πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος προστασίας οφείλει να ενημερώνει και να
συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων και τους
υπαλλήλους της επιχείρησης σχετικά με τις προβλεπόμενες νομοθετικές επιταγές για την προστασία
δεδομένων, καθώς επίσης  να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό με σκοπό την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραβίασης. 

    Επιπλέον, το άρθρο 38 του GDPR ορίζει πως ο DPO λογοδοτεί στο ανώτατο επίπεδο της διοίκησης, δεν
λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του,  δεν ευθύνεται για την μη συμμόρφωση του
υπεύθυνου/εκτελούντος την  επεξεργασία, δεν απολύεται, ούτε του επιβάλλονται κυρώσεις επειδή άσκησε
το καθήκον του ανεξάρτητα και τυχόν αντίθετα στη βούληση της εταιρίας.

     Οι συμμετέχοντες που θα πιστοποιηθούν σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχουν τις απαραίτητες
γνώσεις/δεξιότητες να διαχειρίζονται με ασφάλεια πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα πολιτών που
φυλάσσονται σε έναν δημόσιο φορέα ή μία επιχείρηση, τηρώντας τόσο την Ελληνική όσο και την
Ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως απαιτείται βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού 2016/679. Θα είναι σε θέση να
εκπαιδεύουν το προσωπικό που επεξεργάζεται και διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων προσωπικών
στοιχείων, ακολουθούν κανόνες εμπιστευτικότητας και αμεροληψίας προκειμένου να συμμορφώνεται η
επιχείρηση στις απαιτήσεις του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR). 

    Είναι τα αρμόδια στελέχη που διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους διασφάλισης των διαδικασιών που
τηρούνται, ενώ εκπροσωπούν την επιχείρηση σε  προγραμματισμένες ή μη επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες
εποπτικές αρχές, έχοντας γνώση τεχνολογικών συστημάτων πληροφοριών και μηχανισμών αντιμετώπισης
κινδύνων από παραβίαση δεδομένων.

     Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να Πιστοποιηθούν, θα ενημερωθούν για τις Ημερομηνίες εξετάσεων
από τη UNICERT, Διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός
το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη
επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους
Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation)


