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ΝΕΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR της ΕΕ έχει
ως στόχο να διευρύνει την προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων
αυτών αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο αφορά
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Επιχειρήσεις οφείλουν:




Προσωπικά Δεδομένα είναι: κάθε πληροφορία που αφορά
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο Φυσικό Πρόσωπο («Υποκείμενο
των Δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο Φυσικό Πρόσωπο είναι
εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή
έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο
ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα
θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή
περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική,
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω Φυσικού Προσώπου.
Όλες οι Επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται Προσωπικά
Δεδομένα, οφείλουν να τηρούν τον εν λόγω Κανονισμό έως
και 25 Μαΐου 2018.








Να προβούν σε Χαρτογράφηση (Mapping) των
Προσωπικών Δεδομένων τα οποία χειρίζονται και να
προβούν σε Gap Analysis.
Να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα
λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σε όλο το
φάσμα της λειτουργίας τους αλλά και της
αλληλεπίδρασης τους με αυτά
Να γνωστοποιούν στις αρχές και εντός 72 ωρών κάθε
παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων, από την στιγμή
που θα λάβει γνώση αυτής
Να λαμβάνουν συγκατάθεση για τη λήψη και την
επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Να τηρούν αρχεία, Πολιτικές και Διαδικασίες που θα
παρέχουν
αναλυτικές
πληροφορίες
για
τις
δραστηριότητες επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Να περιγράφουν επακριβώς τον λόγο και τις
περιπτώσεις επεξεργασίας των Προσωπικών
Δεδομένων

Στόχος του είναι να διευκολύνει αλλά και να κάνει ασφαλή τη ροή
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε όλα τα 28 κράτη μέλη
της ΕΕ. Κάθε Εταιρεία η οποία είτε εδρεύει εντός Ευρώπης, είτε
εκτός αυτής, και η οποία εξυπηρετεί Ευρωπαίους πολίτες
συλλέγοντας τα δεδομένα τους, θα πρέπει να συμμορφώνεται με
αυτή την Οδηγία/Κανονισμό.

Η Energy Financial Group διαμέσου Εξειδικευμένης
Θυγατρικής της, υποστηρίζοντας ακόμα μία φορά την Ελληνική
Αγορά, δύναται εμπράκτως να αναλάβει Έργα Συμμόρφωσης
μίας Εταιρείας όλων των αντικειμένων, με τον εν λόγω
Κανονισμό, διαθέτοντας Πιστοποιημένους Data Protection
Officers σύμφωνα με το ISO 17024.

Σε ότι αφορά την χώρα μας, παρέχεται εξ ολοκλήρου στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το
Δικαίωμα Ελέγχου Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.

Ειδικότερα, δύναμεθα να σας παρέχουμε τα εξής:

Σε περίπτωση διαπιστωμένης παραβίασης Προσωπικών
Δεδομένων, προβλέπονται πρόστιμα με την εξής διαβάθμιση:








Σε περίπτωση που θα υπάρξει μη τήρηση των
Υποχρεώσεων των άρθρων 8, 11, 25-39 & 41,
προβλέπονται Πρόστιμα ύψους 10.000.000 ευρώ ή
2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου
εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους
Σε περίπτωση που θα υπάρξει μη τήρηση των
Υποχρεώσεων των άρθρων 5-7 & 9, 12-22 & 44-49,
προβλέπονται Πρόστιμα ύψους 20.000.000 ευρώ ή
4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου
εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους







Χαρτογράφηση Δεδομένων (Mapping) καθώς και Gap
Analysis
Αξιολόγηση κινδύνου σε υλικοτεχνική υποδομή και
σε γενικότερα σε υφιστάμενη λειτουργία
Υποβολή προτάσεων αναφορικά με τις Διορθωτικές
Ενέργειες που απαιτούνται λόγω μη υφιστάμενης
συμμόρφωσης με τα προαπαιτούμενα του Κανονισμού
Συγγραφή Διαδικασιών (συναίνεσης, ενημέρωσης,
κρυπτογράφησης,
ενημέρωσης,
επεξεργασίας,
Ελεγχόμενης πρόσβασης κ.λ.π) και Πολιτικών
Ασφαλείας
Δικαιώματα Δεδομένων Φυσικών Προσώπων /
Δικαίωμα στη λήθη
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 27001.
Ανάληψη Outsourcing Υπηρεσιών DPO σε Μηνιαία /
Ετήσια Βάση για Εταιρείες Πελάτες μας

