ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει
Διήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα:

GDPR, από τη θεωρία στην πράξη
Αναλυτική παρουσίαση του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και εκπαίδευση με πρακτικά
παραδείγματα συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους που
επιθυμούν να γνωρίσουν εις βάθος τις προβλέψεις
του Κανονισμού 2016/679 και τον τρόπο εφαρμογής
του, προκειμένου να συμμετάσχουν ή ν΄ αναλάβουν
συμμορφώσεις ή καθήκοντα DPO. Απευθύνεται
επίσης σε υπευθύνους συστημάτων πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών, άλλα στελέχη του ιδιωτικού
και του δημόσιου τομέα, καθώς και στελέχη Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων.
ΣΚΟΠΟΣ
Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ 2016/679 για την
προστασία προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε
εφαρμογή την 25.05.2018. Με αφετηρία την
ημερομηνία αυτή, καθένας που επεξεργάζεται
προσωπικά δεδομένα, είτε ανήκει στον ιδιωτικό είτε
στον δημόσιο τομέα, οφείλει να είναι έτοιμος για την
εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου. Το σεμινάριο
διεξάγεται προκειμένου να εξοπλίσει με τις
αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις όσους
εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής του
Κανονισμού, αλλά και όσους στοχεύουν σε κάποια
επαγγελματική απασχόληση εντός του νέου αυτού
πεδίου, είτε στο πλαίσιο συμμόρφωσης είτε ως DPO.
Το σεμινάριο μπορούν ακόμη να παρακολουθήσουν
και όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν εις βάθος το
αντικείμενο, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη
εξοικείωσης με τα θέματα που ανακύπτουν απ’ την
εφαρμογή του, τα οποία ακόμη και ο μη ειδικός, ο
δικηγόρος της γενικής δικηγορίας, θα συναντά όλο
και πιο συχνά εφεξής στην καθημερινή εργασία του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


Οι στοχεύσεις του Κανονισμού και ο τρόπος
ερμηνείας και εφαρμογής του



Η διάρθρωση του πλαισίου προστασίας και η
σχετική ορολογία



Οι βασικές αρχές που διέπουν το δίκαιο
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και οι
συνέπειές τους στην πράξη



Προϋποθέσεις νομιμότητας επεξεργασίας



Ειδικότερα: το ζήτημα της συναίνεσης, το
περιεχόμενο και οι προϋποθέσεις εγκυρότητάς
της



Διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων



Δικαιώματα των υποκειμένων και τρόπος
διευκόλυνσης της άσκησής τους



Υποχρεώσεις υπευθύνων και εκτελούντων
επεξεργασίες



Ειδικότερα: εκτίμηση αντικτύπου (dpia),
περιπτωσιολογία, περιεχόμενο



Συμβατικές ρήτρες μεταξύ υπευθύνων και
εκτελούντων επεξεργασίες



Ασφάλεια και τεχνικά θέματα στη διαδικασία
συμμόρφωσης



Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO),
αναλυτική περιπτωσιολογία υποχρεωτικού
ορισμού του, τα κριτήρια επιλογής του, τα
καθήκοντα και οι ευθύνες του



Κώδικες Δεοντολογίας, διαδικασία και
περιεχόμενό τους, πιστοποίηση συμμόρφωσης



Σύστημα εποπτείας και κυρώσεις



Βασικός οδηγός ενεργειών συμμόρφωσης προς
τον Κανονισμό
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Εισηγητής:
Παναγιώτης Περάκης, δικηγόρος, DEA δικαίου
πληροφορικής και νομικής πληροφορικής,
Πρόεδρος της Επιτροπής Access to Justice του
CCBE, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του
Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου –
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Διάρκεια: 10 ώρες (2 απογεύματα)
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 22 & 23 /04/2019
Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00
Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)
Αξία συμμετοχής:
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 280 €
Για νομικά πρόσωπα: 320 €
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 17/04/2019
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής
Όσοι εγγραφούν έως 08/04/19, θα λάβουν
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πλήρες υλικό του
σεμιναρίου.
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