Κανονιζμόρ Πποζηαζίαρ Δεδομένων GDPR
(General Data Protection Regulation)
GDPR Αξιολόγηζη εηοιμόηηηαρ
Σύληνκεο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπιινγή
πιεξνθνξηώλ, εξγαζηήξηα κε νξηζζέληα ζηειέρε θαη
πξνεηνηκαζία παξαδνηέσλ, ππνβνιή θαη παξνπζίαζε.
Τν βαζηθό παξαδνηέν ζε απηή ηελ αξρηθή θάζε
απαξηίδεηαη από ζηνρεπκέλεο παξαηεξήζεηο/ζπκβνπιέο
νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε:


Τνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θελώλ πνπ ππάξρνπλ
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ GDPR κε βάζε ηνλ
θίλδπλν θαη ηελ πνιππινθόηεηα εθαξκνγήο.



Τν πξνηεηλόκελν Σρέδην Έξγνπ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ ζπληζηώκελσλ ελεξγεηώλ κε
ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηηο νκάδεο θαη ηα
ηκήκαηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ θαζώο θαη ζηηο
δεμηόηεηεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο.



Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο (όπνπ είλαη δπλαηόλ)
ζρεηηθά κε ηηο επελδύζεηο θαη ηα θόζηε απηώλ.

GDPR Εθαπμογή ζηπαηηγικήρ
ζςμμόπθωζηρ με ηον νέο κανονιζμό
Εθηέιεζε όισλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ γηα ηελ
επίηεπμε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ην GDPR, κε ηελ
ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ηνπ θαζνξηζκέλνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ πειάηε.
Οη ελέξγεηεο απηέο εθηείλνληαη θαη επεξεάδνπλ ηόζν ην
πξνζσπηθό θαη ηηο αθνινπζνύκελεο δηαδηθαζίεο όζν θαη
ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ
επίζεκε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ
νκάδα καο. Καη 'επηινγή ησλ πειαηώλ καο, κπνξεί
επίζεο λα πεξηιακβάλεη λνκηθέο θαη άιιεο
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.
Οη ηππηθνί ηνκείο εθαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ ηελ
εθαξκνγή δηθαησκάησλ ρξήζεο GDPR., πξνζηαζία
απνξξήηνπ από ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο
ζρεδηαζκνύ, πνιηηηθέο απνξξήηνπ θαη αζθάιεηαο,
δηαδηθαζίεο αληηκεηώπηζεο θαη δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθώλ,
νξηζκόο ησλ πνιηηηθώλ δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ,
ζπκβάζεηο κε ηξίηα κέξε, θαη κεραληζκώλ γηα ηε
δηαρείξηζε αληηθξνπόκελσλ ξπζκηζηηθώλ θαη λνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ
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Γηα πξάμεηο ζπκκόξθσζεο πνπ νη πειάηεο απνθαζίδνπλ
λα εθηειέζνπλ κε εζσηεξηθνύο πόξνπο θαη πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ GDPR, κπνξνύκε λα
αλαιάβνπκε ην ξόιν ηνπ Project Manager. Τν θύξην
όθεινο γηα ηνπο πειάηεο καο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από
ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κπνξνύκε λα θέξνπκε ζηε
δηαδηθαζία εθαξκνγήο, ζε ζρέζε κε ηηο ζπκθσλεζείζεο
πξνζεζκίεο
θαη
πξνϋπνινγηζκνύο,
κέζσ
ηεο
απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ εκπιεθόκελσλ νκάδσλ θαη
ησλ απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ.

GDPR Σηπαηηγική Σςμμόπθωζηρ –
Υπηπεζίερ διαζθάλιζηρ
Γηα κεγαιύηεξνπο πειάηεο πνπ επηιέγνπλ λα πξνβνύλ ζε
δηαρείξηζε ηεο πξνζπάζεηαο πινπνίεζεο ησλ GDPR
εζσηεξηθά, νη Υπεξεζίεο Δηαζθάιηζεο Έξγσλ έρνπλ
ζρεδηαζηεί γηα λα επηβεβαηώλνπλ ηελ αλαθεξζείζα
πξόνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρεηηθώλ
πξσηνβνπιηώλ
Ωο κέξνο ησλ παξαδνηέσλ καο, αλαιακβάλνπκε επίζεο
λα παξαθνινπζνύκε θαη λα αμηνινγνύκε ηηο
πξνζπάζεηεο, ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερλνινγία πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί, κε ζθνπό λα ππάξρεη ζπλνρή θαη
ζπλέπεηα σο πξνο ηνπο ζηόρνπο, ηα ζρέδηα θαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ GDPR.

Υπηπεζίερ DPO – Ανάθεζη ζε
εξωηεπικό ζςνεπγάηη (outsourcing)
Υπνζηεξηδόκελνη από θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό (κε ζπκπιεξσκαηηθή λνκηθή
ππνζηήξημε σο πξόζζεηε επηινγή), είκαζηε ππεξήθαλνη
γηα ηελ ηθαλόηεηά καο λα ππνζηεξίδνπκε ηνπηθνύο θαη
δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη επηρεηξήζεηο κε ην ίδην πςειό
επίπεδν πνηόηεηαο θαη έκθαζε ζηνλ πειάηε κέζσ ηνπ
παγθόζκηνπ δηθηύνπ ηεο Baker Tilly International.

