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Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ
τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC που ίσχυε μέχρι σήμερα και έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του
νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να
συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαϊου 2018.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΥΠΔ (Data Protection Officer-DPO) είναι o επαγγελματίας με εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα
δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων και αντικείμενο του είναι η παροχή υπηρεσιών που σχετίζεται με την
παρακολούθηση συμμόρφωσης της επεξεργασίαςτων Δεδομένων με την αντίστοιχη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην
Ελλάδα, η έννοια του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων εισήχθη μόλις πρόσφατα μέσω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού της
2016/679.
Ο Data Protection Officer κατέχει ηγετικό ρόλο σε μία επιχείρηση στον τομέα της ασφάλειας που απαιτείται από τον Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αρμοδιότητα των υπευθύνων προστασίας δεδομένων είναι η σχεδίαση της
στρατηγικής και η εφαρμογή της προστασίας δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του
GDPR.

Certified Data Protection Officer
Ο Data Protection Officer είναι υπεύθυνος για την
εκπαίδευση της εταιρείας και των υπαλλήλων της
σχετικά
με
τις
σημαντικές
απαιτήσεις
συμμόρφωσης, την κατάρτιση προσωπικού που
ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων και τη
διενέργεια
τακτικών
ελέγχων
ασφάλειας.
Λειτουργεί επίσης ως σημείο επαφής μεταξύ της
εταιρείας και των εποπτικών αρχών που
εποπτεύουν δραστηριότητες που σχετίζονται με
δεδομένα.
Στόχος του προγράμματος είναι:
Η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων,
δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων. Πιο αναλυτικά οι
πιστοποιημένοι αναμένεται να κατανοήσουν
βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων,
λειτουργούν ως ΥΠΔ σε επιχειρήσεις με
αντικείμενο
επεξεργασία
προσωπικών
δεδομένων σε ευρεία κλίμακα σύμφωνα με την
εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και σύμφωνα με
τους κανόνες επαγγελματικού ήθους, εχεμύθειας
και εμπιστευτικότητας.
Σε ποιους απευθύνεται:
• Στελέχη Επιχειρήσεων / Οργανισμών
• Στελέχη τα οποία έχουν ευθύνη ή/και
ασχολούνται με την επεξεργασία Προσωπικών
Δεδομένων
• Πτυχιούχους που επιθυμούν να απασχοληθούν
στο νέο διεθνώς δυναμικό τομέα του Data Privacy

Θεσσαλονίκη:
Εγνατίας 1, 54630, Τηλ: 2310 510870
Fax: 2310 510871, e-mail: info@acta.edu.gr

Το CDPO πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση
να:
• Γνωρίζει τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους
και πρακτικές προστασίας δεδομένων
• Κατανοεί σε βάθος τον GDPR
• Κατανοεί τις δραστηριότητες επεξεργασίας του
οργανισμού
• Κατανοεί τεχνολογίες IT και μεθόδους ασφάλειας
της πληροφορίας
• Γνωρίζει τον τομέα επιχείρησης, τις λειτουργίες,
τους διοικητικούς κανόνες και διαδικασίες της
• Τηρεί το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα
σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 2
ενότητες:
Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο
Ασφάλεια Πληροφοριών – Διεθνή Πρότυπα
Αξιολόγηση του Υποψηφίου:
Η έκδοση του Πιστοποιητικού απαιτεί εξετάσεις οι
οποίες περιλαμβάνουν 40 ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογή. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής
διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της
πιστοποίησης. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Αθήνα:
Βασ. Σοφίας 48, 11528, Τηλ: 210 7239770
Fax: 210 7239777, e-mail: info@acta.edu.gr
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