
 

 

 

 

Ο Γενικός Κανονισμός GDPR, αποτελεί νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί συλλέγουν, 

επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής, καθορίζοντας σε ποιες περιπτώσεις 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, διαγράφονται, μεταβιβάζονται και εν γένει επεξεργάζονται 

τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως με ποιον τρόπο αυτά προστατεύονται. Ο GDPR επηρεάζει κάθε 

οργανισμό και εταιρεία στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα 

αλλά και κάθε εταιρεία που συναλλάσσεται στην επικράτεια της Ε.E. Κάθε οργανισμός θα πρέπει να αναλύσει 

όλες τις παραμέτρους, βάση της δικής της λειτουργίας και να αναπτύξει το κατάλληλο σύστημα διαχείρισης 

και τεκμηρίωσης για την απόδειξη της συμμόρφωσης. 

Οφέλη επιχείρησης από την ύπαρξη 

τεκμηριωμένης συμμόρφωσης με τον GDPR: 
 

✓ Απόδειξη συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις 

✓ Βελτίωση επιπέδου οργάνωσης και διοίκησης της 

επιχείρησης 

✓ Βελτίωση επιπέδου ασφάλειας ηλεκτρονικών και μη 

συστημάτων διαχείρισης δεδομένων 

✓ Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών 

✓ Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

✓ Αποφυγή προστίμων και αγωγών από μέρους των 

πελατών, των εργαζομένων ή των προμηθευτών ή άλλων 

σε περιπτώσεις παραβίασης των προσωπικών δεδομένων 

✓ Αντιμετώπιση με επιτυχία κάθε πιθανού ελέγχου της Αρχής 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 
 

Υπηρεσίες που αναλαμβάνει η IDEC: 

- Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης σε 

επίπεδο οργάνωσης και υποδομών 

- Αξιολόγηση συστημάτων ΙΤ και λοιπών 

τεχνικών μέτρων 

- Αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων για τα 

προσωπικά δεδομένα της επιχείρησης και 

εκτίμηση επιπτώσεων 

- Ανάπτυξη σχεδίου δράσης συμμόρφωσης με 

τον GDPR 

- Ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών, 

αρχείων και μέτρων διαχείρισης  

- Εκπαίδευση προσωπικού στον Κανονισμό και 

στα μέτρα προστασίας των δεδομένων 

- Επιθεώρηση εφαρμογής του συστήματος 

GDPR και αξιολόγηση συμμόρφωσης  

- Παρακολούθηση και υποστήριξη συστήματος 

διαχείρισης σύμφωνα με τις υπάρχουσες 

ανάγκες μετά την αρχική εγκατάσταση και 

εφαρμογή. 

- Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα σχετικής 

νομοθεσίας και κανονισμών 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση: 

IDEC A.E. Ηρώων Πολυτεχνείου 96, Πειραιάς - Τηλ. κέντρο: 210 4286227 e-mail: info@idec.gr, www.idec.gr 

Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων 
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