ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ GDPR ΚΑΙ DPO
Σύμφωνα με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)-679/2016, ο οποίος θα
έχει άμεση εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, όσες εταιρείες και
οργανισμοί εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO) και να συμμορφωθούν με το νέο
θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης όλων των επιχειρήσεων με τον ανωτέρω
κανονισμό επαπειλούνται όχι μόνο υψηλά πρόστιμα (4% του συνολικού κύκλου εργασιών έως και 20
εκατ. € από την Αρχή Προστασίας ∆εδομένων, αλλά και αγωγές από όποιον θεωρήσει (πελάτης ή
εργαζόμενος) ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων έγινε παράνομα. Ενόψει της άμεσης και
υποχρεωτικής εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού, η ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Ι.Κ.Ε σε
συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα Πιστοποίησης UNICERT υλοποιεί τα εξής εκπαιδευτικά
σεμινάρια GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION και DPO – DATA PROTECTION
OFFICER:
1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – ΓΕΝΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Διάρκεια: 8 ώρες – 1 ημέρα)
Στόχος του σεμιναρίου είναι η βασική ενημέρωση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
∆εδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και τις πρακτικές επιπτώσεις του.
Ημερομηνίες διεξαγωγής : α) 28/4 β) 5/5 γ) 12/5 δ) 26/5 – Ώρες 10.00-18.00
Κόστος συμμετοχής: 80 ευρώ
2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο DPO – DATA PROTECTION OFFICER – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Διάρκεια: 40 ώρες – 5 ημέρες Χ 8 ώρες)
Στόχος του σεμιναρίου είναι η άρτια εκπαίδευση και πιστοποίηση των στελεχών που θα αναλάβουν τη
θέση του Υπεύθυνου Προστασίας ∆εδομένων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
Ημερομηνίες διεξαγωγής α΄κύκλου : 28/4, 29/4, 4/5, 5/5 και 6/5/2018 – Ώρες 10.00-18.00
Κόστος συμμετοχής: 750 ευρώ (συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση και πιστοποίηση UNICERT
διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.∆. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024:2012).
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Στελέχη Επιχειρήσεων – Εταιρειών – Οργανισμών όλων των μεγεθών και
αντικειμένων, Γενικούς ∆ιευθυντές (CEO’s), Οικονομικούς ∆ιευθυντές (CFO’s), HR Managers, ∆ιευθυντές
∆ιασφάλισης Ποιότητας, ∆ιευθυντές Παραγωγής, Τεχνικούς ∆ιευθυντές (ΙΤ Managers, CTO’s), Υπεύθυνους
Μηχανογράφησης, Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, Ελεύθερους επαγγελματίες – Συμβούλους
επιχειρήσεων, ∆ικηγόρους κ.λπ. και υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης (elearning) στην έδρα της Ergoway στο Μαρούσι. Εγγραφές α’ κύκλου έως 26/4/18 αποστέλλοντας
στο fax. 2106147004 ή στο e-mail: voucher.ergoway@gmail.com α) την Αίτηση συμμετοχής
(επισυνάπτεται) και β) το Αποδεικτικό κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό της
ERGOWAY: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN : GR46-0110-7250-0000-7254-7008-218 ή
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR26-0172-0140-0050-1407-0006-358
Πληροφορίες στο τηλ. 210-6147002, κος Σουλιώτης Σπύρος, κα Τσάμπρα Αναστασία, από ∆ευτ. έως Παρ.
12.00 – 17.00
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