
   Αμέσως μετά την εφαρμογή του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα
το Μάιο του 2018, η Αρχή ξεκίνησε ελέγχους μετά από καταγγελίες των υποκειμένων των δεδομένων
(πολιτών), κάνοντας απλές συστάσεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας για τη συμμόρφωσή τους με
αυτόν. 
   Σήμερα και ενώ πολλοί φορείς του δημοσίου αλλά και εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί, η Αρμόδια
Αρχή ήδη έχει κάνει πολλούς αυτεπάγγελτους ελέγχους, επιβάλλοντας ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. 
Η διατήρηση της Εφαρμογής της Συμμόρφωσης, θα πρέπει να διαπιστώνεται στην καθημερινότητα ενός
Φορέα Δημοσίου ή μιας Ιδιωτικής Επιχείρησης.
   Είναι γνωστό πως κάθε Φορέας Δημοσίου ή Εταιρεία, πρέπει σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό
Πλαίσιο, να ορίσει υποχρεωτικά (D.P.O.) Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
   Ο D.P.O. έχει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό,
διευκολύνοντας τη συνέχιση της συμμόρφωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας αλλά και αυτού που 
 εκτελεί την επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού. 

διαρκή παρακολούθηση & έλεγχο της Συμμόρφωσης ενός Φορέα ή
μιας Ιδιωτικής Επιχείρησης
επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
διαρκή ενημέρωση των πελατών μας για τις όποιες Νομοθετικές
Εξελίξεις.

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνοντας σημαντικά έργα Συμμόρφωσης με τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τόσο σε
Φορείς Δημοσίου όσο και σε Ιδιωτικές Εταιρείες, διαθέτει την
απαραίτητη εμπειρία για την παροχή αξιόπιστων Υπηρεσιών Εξωτερικού
Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection
Officer), με μια εξειδικευμένη ομάδα  συμβούλων η οποία έχει το
αναγκαίο επίπεδο γνώσης αλλά και Πιστοποίησης των προσόντων τους
για την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται
στο ρόλο τους για:
 

 



να ενημερώνουν και συμβουλεύουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την
επεξεργασία και τους εργαζόμενους που διενεργούν επεξεργασίες, για τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και από άλλες διατάξεις της ΕΕ καθώς και εθνικές
ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.
να παρέχουν συμβουλές - όταν ζητείται - όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά
με την προστασία των δεδομένων και να παρακολουθούν την υλοποίησή της σύμφωνα με
το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ.
να συνεργάζονται με την εποπτική αρχή και να ενεργούν ως σημείο επικοινωνίας με την
εποπτική αρχή και τα υποκείμενα των δεδομένων για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με
την επεξεργασία.

Ειδικότερα, οι Σύμβουλοι της εταιρείας μας, θα παρέχουν προς το Φορέα σας Υπηρεσίες
Εξωτερικού Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.) & αναλαμβάνουν :

Τεχνική Περιγραφή του Έργου

Η παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού
Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (D.P.O.) της εταιρείας μας,
παρέχεται στα πλαίσια των αναλυτικών
διατάξεων για το ρόλο, τις παρεχόμενες
εγγυήσεις & τα καθήκοντα του Υπευθύνου
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
σύμφωνα με τα άρθρ.37-40 του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 & του
ισχύοντος Πλαισίου στην Ελληνική
Νομοθεσία.

για την Παροχή Υπηρεσιών
Εξωτερικού Συμβούλου D.P.O.

Διαθέτουμε το πιο ολοκληρωμένο δίκτυο εξωτερικών Συμβούλων 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. 


