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Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε υποχρεωτική εφαρµογή για όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). Ο νέος Γενικός Κανονισµός Προστασίας ∆εδοµένων της ΕΕ αποτελεί τη µεγαλύτερη αλλαγή στην νοµοθεσία περί
προστασίας των δεδοµένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Ο Κανονισµός GDPR έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδοµένων στην
εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδοµένων αποτελεί θεµελιώδες βασικό δικαίωµα, το οποίο θα
ρυθµίζεται µε συνέπεια σε όλη την Ευρώπη.
Ένα σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών βάση του προτύπου ISO/IEC 27001:2013 αποτελεί αποτελεσµατικό εργαλείο για την ικανοποίησης
ενός µεγάλου µέρους των απαιτήσεων του GDPR . Το ISO/IEC 27001:2013 είναι το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια πληροφοριών που έχει αυστηρές
απαιτήσεις σε όλους τους τοµείς που επηρεάζουν την εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιµότητα των προσωπικών δεδοµένων. Σε
συνδυασµό µε νέα διεθνή πρότυπα ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης έρχεται να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα αυτό σκοπεύει να καταρτίσει τους εκπαιδευόµενους σχετικά µε την εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας
πληροφοριών και των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών, τα οφέλη που θα αποκοµίσουν από την εφαρµογή τους οι επιχειρήσεις/οργανισµοί αλλά
και πως µια επιχείρηση/οργανισµός µπορεί να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισµού. Με το πέρας του σεµιναρίου οι
ενδιαφερόµενοι θα λάβουν µία ολοκληρωµένη εισαγωγική γνώση στο θέµα της διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών βάση του προτύπου ISO/IEC
27001:2013 αλλά και των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 2016/679.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 2 Ηµέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Περιεχόµενα Προγράµµατος

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Στελέχη οργανισµών που ασχολούνται µε
την συλλογή, επεξεργασία, µετάδοση,
χρήση
και
αποθήκευση
Εταιρικών
∆εδοµένων
(πελατών,
παραγωγής,
προσωπικού, κλπ.)

i

Τι είναι ασφάλεια πληροφοριών

ii

Τι είναι ένα σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας
πληροφοριών βάση του προτύπου ISO/IEC
27001:2013

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων επιλέγονται εισηγητές
καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση και
εµπειρία στο χώρο των Συστηµάτων
∆ιαχείρισης και κατ’ επέκταση των
προτύπων. Οι µέθοδοι διδασκαλίας που
χρησιµοποιούνται
περιλαµβάνουν
διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και
οµαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό
οι
συµµετέχοντες
καλούνται
να
διεκπεραιώσουν οµαδικές και ατοµικές
ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role
playing exercises, που στόχο έχουν την
ανάπτυξη
των
δεξιοτήτων
τους
(διαχείριση χρόνου, οµαδικό πνεύµα,
συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ
αξιολόγησης και ένα ερωτηµατολόγιο
ικανοποίησης
διανέµονται
στους
συµµετέχοντες
µε
σκοπό
την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της
εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των
σκοπών της.

Στελέχη
της
∆ιοίκησης
(Ανώτατα,
Υπεύθυνους Λογιστηρίου, ∆ιαχείρισης
Προσωπικού,
Marketing,
Παραγωγής,
Εσωτερικού
Ελέγχου,
Συµµόρφωσης,
Νοµικής Υπηρεσίας, κλπ.)

iii Απαιτήσεις προτύπου ISO/IEC 27001:2013 –
Προτεινόµενα Μέτρα ελέγχου
iv Σχέδιο Υλοποίησης Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ασφάλειας Πληροφοριών
v

Στελέχη ΙΤ
Στελέχη που εµπλέκονται στον σχεδιασµό,
έλεγχο και αξιολόγηση της Προστασίας
∆εδοµένων και Ασφάλειας και της
λειτουργίας των ΙΤ Συστηµάτων της εταιρείας
Συµβούλους επιχειρήσεων
Σε όσους επιθυµούν να εξοικειωθούν µε τις
απαιτήσεις του νέου κανονισµού οι οποίες
αναλύονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα

Νοµικό πλαίσιο - Ευρωπαϊκός Κανονισµός
2016/679 (General Data Protection Regulation,
GDPR)

vi ∆ιεθνή πρότυπα και Οδηγοί ως εργαλεία για την
εφαρµογή του GDPR
vii Πώς ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών ικανοποιεί αρκετές απαιτήσεις
του GDPR- Αντιστοίχιση των άρθρων του
κανονισµού µε τα µέτρα ελέγχου του προτύπου
viii Yλοποίηση επιπρόσθετων µέτρων βάση
υποστηρικτικών προτύπων (27018, 27100,
29134, κα) για µια ολιστική προσέγγιση του
Κανονισµού
ix

Εξελίξεις στον χώρο της Πιστοποίησης του
Κανονισµού 2016/679
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