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Πρόκειται για μια πλήρη εργαλειοθήκη 
με όλα όσα απαιτούνται για την επίτευξη   
συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό 
για την Προστασία των Δεδομένων και 
την Ελεύθερη Κυκλοφορία τους γνωστό 
και ως GDPR (2016/679). 
To GDPR in a Box είναι ένα πακέτο To GDPR in a Box είναι ένα πακέτο 
υπηρεσιών “All in One”, το οποίο 
περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες, 
πολιτικές, διαδικασίες, σχέδια 
συμβάσεων και των απαραίτητων 
εντύπων, προσωποποιημένη υποστήριξη 
και καθοδήγηση.Το GDPR in a Box 
προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες 
και απαιτήσεις. 

Τι είναι το GDPR IN A BOX

TRAINING IMPLEMENTATION
WORKSHOPS

DATA PROTECTION 
IMPACT ASSESSMENT

COMPLIANCE
AUDITS

Πρόσθετες υπηρεσίες 



Άρθρο 5 του Κανονισμού: 
η αρχή της λογοδοσίας:
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει 
την ευθύνη και είναι σε θέση να 
αποδείξει τη συμμόρφωση με όλες 
τις αρχές που διέπουν την τις αρχές που διέπουν την 
επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων (νομιμότητα, 
αντικειμενικότητα, διαφάνεια, 
ελαχιστοποίηση των δεδομένων, 
ακρίβεια των δεδομένων, 
ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα).  

Άρθρο 39 του Κανονισμού
Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με την κατάρτιση των 
υπαλλήλων που εμπλέκονται στην 
επεξεργασία.  

Άρθρα 15-22 του Κανονισμού
Για τη δυνατότητα του προσωπικού να 
ανταπεξέλθει σε αιτήματα υποκειμένων που 
τυχόν υποβληθούν.  

Άρθρο 25 του Κανονισμού
Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επέλευσης 
περιστατικού παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων, στο πλαίσιο της προστασίας των 
δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ ορισμού. 

Άρθρο 30 του Κανονισμού 
Για την ορθή τήρηση του Αρχείου 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

Η παράλειψη κατάρτισης του προσωπικού 
θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας κατά την επιβολή 

προστίμου GDPR, σύμφωνα με αποφάσεις των 
αρχών προστασίας δεδομένων κρατών μελών της ΕΕ.  

Τι είναι το e-learning Box
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα GDPR e-learning Box είναι ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ 
αποστάσεως για τους εργαζομένους σας. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση 
και κατάρτιση των εργαζομένων σας, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του GDPR και να 
συμβάλουν στη συμμόρφωση της εταιρείας. 

Η υποχρέωση για κατάλληλη και 
διαρκή εκπαίδευση στην προστασία 
δεδομένων του προσωπικού που έχει 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και συμμετέχει σε πράξεις 
επεξεργασίας προκύπτει από τις 
διατάξεις του GDPR: 

Η κατάρτιση του προσωπικού
είναι υποχρέωση



διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες 
όπου αναλύονται τα ακόλουθα θέματα:

Το συγκεκριμένο Box επικεντρώνεται στις καθημερινές ανάγκες των εργαζομένων και συμβάλλει
στην ουσιαστική συμμόρφωση της εταιρείας με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τον GDPR. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε χρειάζεται να έχει γνώση σχετικά με το GDPR.  
Δεν απαιτούνται ειδικές ή ακαδημαϊκές γνώσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος. 

ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ 

Υπευθύνου Επεξεργασίας και
Εκτελούντος την επεξεργασία;

πολιτικές και διαδικασίες 
που οφείλει να ακολουθεί η Εταιρεία

οι ρόλοι 
των εμπλεκόμενων μερών
(Υπεύθυνος Επεξεργασίας – 
Εκτελών την Επεξεργασία)

άσκηση των
δικαιωμάτων GDPR 

και αποτελεσματική
διαχείρισή τους

περιστατικά
παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων
και τρόποι διαχείρισης τους

οι βασικές έννοιες 
του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία των Δεδομένων – GDPR

τι είναι η 
Πολιτική Cookies;

ποιος είναι ο ρόλος του 
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων;

  e-learning box
Περιεχόμενα 
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GDPR
e-learning Box 

τελικές εξετάσεις κατανόησης 
για να επιβεβαιώσετε αυτά που μάθατε

Κάθε εργαζόμενος καθώς και η εταιρεία 
λαμβάνει σχετική βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης 

του GDPR e-learning Box. 

ασκήσεις κατανόησης
καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπαιδευτικών ενοτήτων

εκπαιδευτικό υλικό

πρακτικά παραδείγματα

case studies

  e-learning box
Χαρακτηριστικά 





Ready to get started? Ready to get started? 

Κάνε ένα βήμα πιο μπροστά
Γίνε expert στο GDPR 

Industry
specific
module

Μια ειδικά σχεδιασμένη χαμηλού κόστους Μια ειδικά σχεδιασμένη χαμηλού κόστους 
εκπαιδευτική ενότητα που επικεντρώνεται στον 
επιχειρηματικό κλάδο σας και παρέχει 
εξειδικευμένες πληροφορίες και συμβουλές. 

Μια νέα εμπειρία
Όλη η εκπαιδευτική εμπειρία πραγματοποιείται σε μια φιλική και εύκολη 
για τον χρήστη ψηφιακή πλατφόρμα όπου βρίσκεται συγκεντρωμένο όλο 
το εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζεστε για να μελετήσετε.  
Το μοναδικό που χρειάζεστε για την παρακολούθηση του 
προγράμματος είναι να έχετε έναν υπολογιστή, tablet ή smartphone 
και σύνδεση στο Διαδίκτυο. Στη συνέχεια, αποκτάτε πρόσβαση στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή (24 Χ 7) από οπουδήποτε. 

Σε 4 απλά βήματα:Σε 4 απλά βήματα:
  • Συνδεθείτε στην πλατφόρμα Andersen Legal
  • Μελετήστε το εκπαιδευτικό υλικό (Ενότητα 1-8) και το
     υποστηρικτικό υλικό
  • Λάβετε μέρος στις εξετάσεις (ενότητα 9)
  • Λάβετε την βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Mέσω της πλατφόρμας μπορείτε να μελετήσετε το εκπαιδευτικό Mέσω της πλατφόρμας μπορείτε να μελετήσετε το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο, να παρακολουθήσετε τα βίντεο, να κάνετε κουίζ 
αυτοαξιολόγησης για να δείτε την πρόοδό σας, να ρωτήσετε έναν ειδικό 
για διευκρινίσεις ή να αφήσετε ένα μήνυμα για αλληλεπίδραση με 
άλλους χρήστες.

www.gdprinabox.eu
request a proposal



Company
specific
module

Μια ειδικά σχεδιασμένη Μια ειδικά σχεδιασμένη 
εκπαιδευτική ενότητα που 
επικεντρώνεται στις 
συγκεκριμένες ανάγκες της 
εταιρείας σας και παρέχει 
επιπρόσθετη λεπτομερή 
εκπαίδευση στους 
υπαλλήλους σας.  υπαλλήλους σας.  

Προσβάσιμο από παντού 24x7 
 Covid-19 risk free διαδικτυακή εφαρμογή 

Μηδενικό κόστος οργάνωσης & διαχείρισης της εκπαίδευσης 
Καταγραφή συμμετοχής και του επιπέδου κατανόησης των εργαζομένων 

Φιλικό στον χρήστη 
Ευέλικτο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων  
Εύκολο στην κατανόηση, εύκολο στην εκμάθηση  Εύκολο στην κατανόηση, εύκολο στην εκμάθηση  

Συμβατό με το πρόγραμμα συμμόρφωσης GDPR της Andersen Legal



103 Vas. Sofias Avenue, Athens 11521, Greece
T.+30 210 3626971, F.+30 210 3626974

info@gr.andersenlegal.com       gr.AndersenLegal.com


