
πρόταση για τα μέλη της ΠΟΞ 

                                                         από την Taseis Management                             



 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
ΕΡΓΑΣTΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ GDPR 
Η Taseis έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό διεπιχειρησιακών και 

ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων GDPR καθώς και επιμορφωτικά  

προγράμματα εκπαίδευσης GDPR και DPO με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Αθηνών  

1.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ GDPR 
Σύνταξη πλήρους φακέλου συμμόρφωσης 

Δεκάδες ολοκληρωμένα έργα και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

Ομάδα που συγκροτείται από καθηγητές της ΑΣΟΕΕ & του Παν. Πατρών 

και από νομικούς με απόλυτη εξειδίκευση στα προσωπικά δεδομένα και εμπειρία μέσα από την ΑΠΔΠΧ 

3. AFTER SALES SUPPORT 
Συμβουλευτική υποστήριξη του εσωτερικού DPO 

Παροχή εξωτερικού DPO με την κατάλληλη επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση, σε τεχνολογικό και 

νομικό επίπεδο 



 
27 Απριλίου 2016: Υιοθέτηση του Γενικού 

Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) 

 

25 Μαΐου 2018: Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής 

σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 
 

Τα ξενοδοχεία, όπως και όσοι επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα, υποχρεούνται να τηρούν τον 

Κανονισμό, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης θα 

επιβάλλονται κυρώσεις μεταξύ των οποίων και 

υψηλά χρηματικά πρόστιμα.  
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Πότε μπαίνει στην ζωή μας ο GDPR;  



Η πρόκληση για τα ξενοδοχεία 

   Αποφυγή επιβολής κυρώσεων 

   Αποφυγή αγωγών αποζημίωσης 

   Αποφυγή επιβολής ποινικών διώξεων 

 

   Kουλτούρα προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 

    Προστασία εταιρικής φήμης 

 

 

TASEIS MANAGEMENT                                    
General Data Protection Regulation 4 

 

Η έλλειψη συμμόρφωσης ή η μη προσήκουσα 

συμμόρφωση, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς 

οικονομικούς και επιχειρηματικούς κινδύνους, με 

συνέπεια μεταξύ άλλων τη δυσφήμιση μιας 

ξενοδοχειακής ομάδας ή ομίλου. 

 



Τι υποχρεούνται να κάνουν τα ξενοδοχεία;  

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται από τους υπόχρεους 

τήρησης του Κανονισμού να εφαρμόσουν τα 

κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και τις αναγκαίες 

πολιτικές, ώστε να κατοχυρώνεται ο συστηματικός 

έλεγχος της διαδικασίας επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων από την συλλογή τους 

ως και την οριστική διαγραφή τους. 
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• να προσαρμόσουν ή να αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα 

ηλεκτρονικά συστήματα ή να εγκαταστήσουν νέα και να 

εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους εργαζομένους που 

χειρίζονται προσωπικά δεδομένα στα εργαλεία αυτά, 

ώστε να είναι σε θέση να δώσουν εγκαίρως λύσεις σε ποικίλα 

αιτήματα όπως: 

 
o ανάκληση της συγκατάθεσης, 
o διαγραφή ή διόρθωση των δεδομένων, 
o περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων, 
o μεταφορά των δεδομένων σε τρίτους και  
o παράδοση των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, 
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Τι υποχρεούνται να κάνουν τα ξενοδοχεία;  
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…ειδικότερα, θα πρέπει:  

• να απεικονίζουν και να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή 

να αποδεικνύουν προς την Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων το επίπεδο συμμόρφωσης 

τους με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, 

• να απεικονίζουν τις επιπτώσεις από την μη ορθή 

τήρηση των αρχών ασφάλειας και προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, 

• να γνωρίζουν τους περιορισμούς που διέπουν την 

μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε άλλες χώρες, 

• να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από 

τον εντοπισμό συμβάντος παραβίασης συστημάτων και 

απώλειας δεδομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες που 

επιφέρει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, 

Τι υποχρεούνται να κάνουν τα ξενοδοχεία;  
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• να μπορούν να υπολογίζουν τις επενέργειες που 

ενδέχεται να προκύψουν λόγω παραβίασης της 

ιδιωτικότητας και να δημιουργήσουν πλάνο 

αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης των 

συστημάτων φύλαξης προσωπικών δεδομένων, 

• να σχεδιάζουν στο εξής προϊόντα και υπηρεσίες 

που θα διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων 

που χρησιμοποιούν σύμφωνα με τον Κανονισμό, 

• να αποζημιώνουν εκείνους των οποίων τα δεδομένα 

απέτυχαν να προστατεύσουν. 

• Αναλόγως του μεγέθους τους, να τηρούν αρχείο 

δραστηριοτήτων 

Τι υποχρεούνται να κάνουν τα ξενοδοχεία;  



1. Συμμόρφωση με τον GDPR 
Ποια στάδια ακολουθούμε; 
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1η φάση 

DATA MAPPING 
2η φάση 

GAP ANALYSIS 

4η φάση 

 IMPLEMENTATION 
3η φάση 

D.P.I.A. 
(DATA PROTECTION 

IMPACT ASSESSMENT) 

(εφόσον απαιτείται) 



Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 
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ΝΟΜΙΚΟΣ - IT ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η ομάδα έργου προχωράει σε λεπτομερή 

αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης κάθε 

ξενοδοχείου, 

 

 ως προς το νομικό και τεχνολογικό επίπεδο 

 

  και ως προς τις πολιτικές και διαδικασίες 

    περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 

μέσω της «χαρτογράφησης» των επεξεργασιών, των 

ροών δεδομένων και της αποτύπωσης των 

αλληλεξαρτήσεων. 

 

 
 

1ο
στάδιο 

DATA MAPPING 



Συλλογή στοιχείων για την χαρτογράφηση 
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Η χαρτογράφηση (data mapping) θα 

πραγματοποιηθεί είτε με την διενέργεια 

συνεντεύξεων με τους κατάλληλους ανθρώπους 

της Διοίκησης και του προσωπικού του 

ξενοδοχείου,  

είτε με την χρήση εξειδικευμένων 

ερωτηματολογίων, είτε με τον συνδυασμό και 

των δύο μεθόδων, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης 

καταγραφή των σκοπών, των κατηγοριών 

δεδομένων και των μέσων επεξεργασίας, 

αποθήκευσης  και προστασίας του φυσικού και 

ηλεκτρονικού αρχείου του εκάστοτε ξενοδοχείου. 

 
 

1ο
στάδιο 

DATA MAPPING 

συνεντεύξεις 

ερωτηματολόγια 

συνεντεύξεις & ερωτηματολόγια 

είτε με 

είτε με 

είτε με 



Επιβεβαιώσεις – παρατηρήσεις 
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Τα ευρήματα της χαρτογράφησης θα δοθούν σε κάθε 

ξενοδοχείο, προκειμένου: 

 

• να μελετηθούν από τους υπευθύνους, ώστε 

 

• να προβούν σε επιβεβαιώσεις ή 

 

• να υποδείξουν τα πιθανά σημεία διαφοροποίησης 

  σε σχέση με την αρχική συνολική αποτύπωση. 

  

1ο
στάδιο 

DATA MAPPING 



Παράδοση τελικών χαρτογραφήσεων 
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Από την επεξεργασία των επιβεβαιωμένων 

χαρτογραφήσεων, θα παραδοθεί στον κάθε 

υπεύθυνο επεξεργασίας – ξενοδοχείο η τελική 

χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης 

για το ξενοδοχείο του, βάσει της οποίας θα 

εκπονηθούν και οι μετέπειτα απαραίτητες 

μελέτες, όπως πχ η gap analysis.  

 

  

1ο
στάδιο 

DATA MAPPING 



Τι αξιολογείται στο πρώτο στάδιο 
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1ο
στάδιο 

DATA MAPPING 

ΝΟΜΙΚΟΣ - IT ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αξιολογούνται τα ακόλουθα:   

  

Η εσωτερική διαδικασία τήρησης των δεδομένων, ήτοι το εσωτερικό 

επίπεδο ορθής διαχείρισης (συλλογής, καταχώρισης, τήρησης) 

προσωπικών δεδομένων από το προσωπικό/αρμόδιες διευθύνσεις της 

επιχείρησης. 

Τα μέτρα προστασίας του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου 

προσωπικών δεδομένων  

Η σχέση της επιχείρησης με τρίτους (π.χ. πελάτες/προμηθευτές).   

Οι υπάρχουσες ενημερώσεις προς το προσωπικό ή/και τρίτους 

αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται 

έλεγχος των Πολιτικών Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων της 

επιχείρησης, των εντύπων ενημέρωσης/συγκατάθεσης, των σχετικών όρων 

σε συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό και τους εξωτερικούς 

συνεργάτες, του υλικού διαδικτυακού μάρκετινγκ κλπ. 

Τα έντυπα ενημέρωσης/συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων. 

Οι υποβληθείσες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

  



Οι διαδικασίες που θα χαρτογραφηθούν είναι  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΚΑΦΕ, ΜΠΑΡ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & 

ΑΠΟΛΥΣΗΣ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡEΣΙΩΝ & SPA/MASSAGE  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ/ΛΙΜΑΝΙΑ 

ALL INCLUSIVE ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, SECURITY, ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ MARKETING 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

 

 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

CHECK-IN, ΔΙΑΜΟΝΗ, CHECK-

OUT 

ΑΚΥΡΩΣΗ 

ΕΞΤΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

PARKING 

LOYALTY CARD 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΟΦΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΤΥ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ / ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 1ο στάδιο 
DATA MAPPING 
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2ο
στάδιο  

GAP ANALYSIS 



Ανάλυση Χάσματος  (Gap Analysis) 

σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 
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Κατά τη δεύτερη φάση του έργου, αποτυπώνονται 

τα συμπεράσματα του πρώτου σταδίου,  

αναφορικά με την υπάρχουσα κατάσταση ως προς 

το επίπεδο διαχείρισης και προστασίας δεδομένων 

και επισημαίνονται τα «κενά» του κάθε 

ξενοδοχείου ως προς τις προϋποθέσεις 

συμμόρφωσης που θέτει ο GDPR από νομικής και 

τεχνολογικής απόψεως. 

  

Παραδοτέο: θα παραδοθεί υπό τη μορφή 

εκτενούς και αναλυτικού high level report, η gap 

analysis στην οποία θα υποδεικνύονται ‘’τα κενά’’ 

καθώς και oι απαιτούμενες νομικές και 

τεχνολογικές ενέργειες για τη «θεραπεία» των 

ελλείψεων της επιχείρησης από πλευράς 

προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

 

2ο
στάδιο  

GAP ANALYSIS 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ «ΚΕΝΩΝ» 
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3ο στάδιο  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 
 
Data 
Privacy 
Impact 
Assessment 

DPIA 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού,  
«όταν ένα είδος επεξεργασίας δεδομένων, ιδίως με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο 

και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό 

κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 

προσώπων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας οφείλει να διενεργεί πριν από 

την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων 

επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.» 

 

 

Συνεπώς εφόσον κριθεί από τα συμπεράσματα του gap 

analysis ότι η επιχείρηση σας φέρει υποχρέωση 

διεξαγωγής εκτίμησης αντικτύπου για συγκεκριμένες 

επεξεργασίες της, καθορίζεται η μέθοδος και παραδίδεται στην 

επιχείρηση η μελέτη  εκτίμησης αντικτύπου 

  

Παραδοτέο: Μελέτη στην οποία αποτυπώνονται: 

 

Εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας. 

Εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων. 

Προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων (εγγυήσεις, μέτρα & μηχανισμοί 

ασφαλείας). 

 
 
 



Κατανοώντας την DPIA 
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 Συστηματικό profiling/αποφάσεις επί τη βάσει αυτού για φυσικά πρόσωπα 
 Μεγάλης κλίμακας επεξεργασία «ευαίσθητων» δεδομένων 
 Συστηματική και μεγάλης κλίμακας παρακολούθηση δημοσίως προσβάσιμου 

χώρου 

 Πριν από την επεξεργασία 
 Λόγω υψηλού κινδύνου για τα δικαιώματα/ελευθερίες των προσώπων  
 Εξαιτίας του είδους της επεξεργασίας ιδίως μέσω νέων τεχνολογικών, 
 Εκτιμώντας φύση/πεδίο εφαρμογής/πλαίσιο/σκοπούς επεξεργασίας 

 
 Περιγραφή πράξεων/σκοπών επεξεργασίας 
 Εκτίμηση αναγκαιότητας/αναλογικότητας πράξεων ως προς τους σκοπούς 
 Εκτίμηση κινδύνων για τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων 
 Προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων: Εγγυήσεις, μέτρα, μηχανισμοί 

ασφαλείας 
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Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές εάν μια 

DPIA είναι αυστηρά υποχρεωτική, η διεξαγωγή 

της εξακολουθεί να είναι «καλή πρακτική» και 

ένα χρήσιμο εργαλείο για να βοηθηθούν οι 

υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων να 

συμμορφωθούν με τη νομοθεσία περί προστασίας 

δεδομένων. 

 

 

Κατανοώντας την DPIA 



Υλοποίηση & Διασφάλιση Συμμόρφωσης 
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Στο τελικό στάδιο της υλοποίησης των προτεινόμενων, μέσω 

του Gap Analysis, λύσεων, συνιστάται η εφαρμογή νομικών 

και τεχνολογικών μέτρων προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, με τις εξής ενέργειες: 

 

 Το σχεδιασμό των Πολιτικών Ασφαλείας και Προστασίας 

Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Την πρόταση των απαραίτητων ενδοεπιχειρησιακών 

διαδικασιών (“Standard Operating Procedures”) για την 

ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων εντός του 

Οργανισμού και την «ελαχιστοποίηση» της επεξεργασίας 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 

 

4ο στάδιο 

IMPLEMENTATION 



Υλοποίηση & Διασφάλιση Συμμόρφωσης 
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Την οργάνωση του «αρχείου επεξεργασιών» του κάθε 

ξενοδοχείου, ως απαιτείται από τον Κανονισμό, σύμφωνα 

με την «αρχή της λογοδοσίας», προκειμένου η επιχείρησή 

σας να είναι σε θέση να αποδεικνύει ανά πάσα στιγμή τη 

συμμόρφωσή της σε περίπτωση ελέγχου από την Εποπτική 

Αρχή. 

 

Τη θέσπιση εσωτερικών διαδικασιών παραλαβής και 

διεκπεραίωσης αιτημάτων για την ενάσκηση των 

δικαιωμάτων των υποκειμένων (προετοιμασία κατάλληλων 

templates για ενημερώσεις των υποκειμένων και για 

εμπρόθεσμη ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους). 

 

Την  τροποποίηση συμβάσεων με εκτελούντες την 

επεξεργασία. 

 

4ο στάδιο 

IMPLEMENTATION 



Υλοποίηση & Διασφάλιση Συμμόρφωσης 
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Τη θέσπιση/προσαρμογή των απαιτούμενων κατά τον 

Κανονισμό ενημερώσεων προς το προσωπικό, τους πελάτες, 

τους διαδικτυακούς χρήστες. 

Την τροποποίηση των εντύπων συγκατάθεσης και τη 

θέσπιση διαδικασιών εκ νέου λήψης της συγκατάθεσης, 

ούτως ώστε, στις περιπτώσεις που η συγκατάθεση αποτελεί 

τη νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων, να πληροί τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού. 

Τη θέσπιση διαδικασιών εμπρόθεσμης αναφοράς 

παραβιάσεων στην Εποπτική Αρχή και στα υποκείμενα των 

δεδομένων. 

Την εκπαίδευση/επιμόρφωση του προσωπικού 

αναφορικά με τις νέες υποχρεώσεις τους ως προς την 

τήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (η 

εκπαίδευση παρέχεται ξεχωριστά, κατόπιν σχετικής 

συμφωνίας). 

 

4ο στάδιο 

IMPLEMENTATION 



Υλοποίηση & Διασφάλιση Συμμόρφωσης 
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Τη δυνατότητα παροχής των πληροφοριών του πελάτη, 

κατόπιν αίτησής του, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα των 

δεδομένων 

Τη δυνατότητα τροποποίησης ή πλήρους διαγραφής των 

στοιχείων του πελάτη από τα συστήματα της επιχείρησης, 

κατόπιν αίτησής του 

Τη διάθεση των ευρημάτων που αφορούν τα 

πληροφοριακά συστήματα στις εταιρείες που σας 

υποστηρίζουν με λογισμικό και συνεργασία μαζί τους, 

προκειμένου να εναρμονισθεί το παρεχόμενο λογισμικό 

στις απαιτήσεις που ορίζει ο GDPR για την επιχείρηση σας 

(με επιπλέον χρέωση) 

  

Παραδοτέα:  τα νομικά κείμενα που θα διορθωθούν, 

συμπληρωθούν ή δημιουργηθούν & οι προτάσεις που 

αφορούν τις ανωτέρω τεχνολογικές λύσεις. 

 

4ο στάδιο 

IMPLEMENTATION 



2. Εκπαίδευση GDPR 
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Η Taseis έχει υλοποιήσει δεκάδες εκπαιδεύσεις GDPR μεταξύ των οποίων 

 

   διεπιχειρησιακά σεμινάρια GDPR 

   ενδοεπιχειρησικά (inhouse) σεμινάρια GDPR σε μεγάλες εταιρείες 

   εξειδικευμένα σεμινάρια GDPR ανά κλάδο επιχειρήσεων ή επαγγελματικό αντικείμενο 

   εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Εθνικό & 

     Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 

 

 

 

*ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με 

κωδικό έρευνας 12728. 



3. After Sales Support  

Η συμμόρφωση με τον GDPR είναι μια συνεχής διαδικασία και πρέπει να επανεξετάζεται 

και να επαναλαμβάνεται, όποτε κρίνεται απαραίτητο.  

 

Εάν προκύψουν μεταβολές των κινδύνων, κατά την επεξεργασία των δεδομένων, οι 

διασφαλίσεις πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις νέες συνθήκες και 

να πληρούν τις νέες απαιτήσεις. Είναι επίσης αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση των 

νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως ενόψει της ψήφισης του επικείμενου εθνικού νόμου 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη υποστήριξη μέσω  καθορισμένων και συγκεκριμένων  

διαδικασιών  για την συνεχή αξιολόγηση στόχων, μέτρων και διασφαλίσεων. 

 

Συνεπώς, η TASEIS είναι σε θέση να σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και μετά την 

υλοποίηση του έργου. 

 

1) Ως σύμβουλος του DPO που θα ορίσει εσωτερικά η επιχείρησή σας, είτε 

2) ως εξωτερικός συνεργάτης  – DPO. 
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Data Protection Officer (D.P.O.) 

 Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
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Πρόσωπο που κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις/εμπειρία 
Εσωτερικός εργαζόμενος ή και εξωτερικός σύμβουλος 
Ομάδα 29: Όχι ο Chief Security Officer της εταιρείας  

Ουσιαστική συμμετοχή σε ζητήματα προστασίας 
δεδομένων της επιχείρησης 

Ανεξαρτησία ως προς την άσκηση των καθηκόντων 
του/όχι εντολές 

Όχι δυσμενείς συνέπειες/κυρώσεις λόγω ορθής τέλεσης 
των καθηκόντων του 

Ενημερώνει /συμβουλεύει τη διοίκηση/το προσωπικό 
Παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
Συνεργάζεται με την Εποπτική Αρχή και αποτελεί το 

σημείο επικοινωνίας με αυτή 



Η ομάδα έργου 
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Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η ομάδα έργου απαρτίζεται από πρώην στελέχη της 

ΑΠΔΠΧ  μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (που συμμετείχαν τόσο στην διαβούλευση 

αναφορικά με  την σύνταξη του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, όσο και στην διαβούλευση  για την 

σύνταξη του Εθνικού Νόμου) και εξειδικευμένους νομικούς επιστήμονες και 

συμβούλους, κατόχους διδακτορικών τίτλων στα προσωπικά δεδομένα,  οι οποίοι εκτός της 

ακαδημαϊκής τους γνώσης, διαθέτουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία στη συμμόρφωση των 

επιχειρήσεων με την εκάστοτε νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.  

  

Η ομάδα IT απαρτίζεται από έμπειρους καθηγητές 

των τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων  τoυ 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 

Πανεπιστημίου Πατρών και τους επικεφαλής 

καθηγητές των εργαστηρίων επιχειρηματικής και 

τεχνητής νοημοσύνης αντίστοιχα, καθώς και 

από  έμπειρους μηχανικούς πληροφορικής της 

εταιρείας μας, εξειδικευμένους στην 

εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών 

ΕΝ ISO 27001.  

 



Αριθμός Προσωπικού κόστος 

1 ως 5 900 € 

6 ως 11 1.200 € 

12 ως 17 1.500 € 

18 ως 23 1.800 € 

24 ως 29 2.100 € 

30 ως 40 2.500 € 

40 και πάνω 

κατόπιν κοινής 

συνεννόησης 

Προκαταβολή: Με την υπογραφή σύμβασης προκαταβάλλεται το 40% της παρούσας 

προσφοράς. 
 

Α/

Α 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ («DATA MAPPING”) 

2 GAP ANALYSIS 
Εφόσον κατά την αυτοψία στην ξενοδοχειακή μονάδα προκύψει ανάγκη περεταίρω ανάλυσης σε 

επίπεδο: 

 νομικό, 

 οργανωτικό (πολιτικών και διαδικασιών), 

 πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησής σας ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση επί της αρχικής προσφοράς όπως αναφέρεται στον πίνακα. 

3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ (DATA PRIVACY IMPACT ASSESSMENT), εφόσον 

απαιτείται 

4 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 90 ΗΜΕΡΕΣ 

 
Α/

Α 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

1 

Υποστήριξη μετά την υλοποίηση του Έργου *after sales support 

- παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών DPO (προαιρετικά)  

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης DPO δύναται να γίνει 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εκάστοτε 

επιχείρησης ως εξής: 

- παροχή εξωτερικού DPO από τον φορέα μας 

- συμβουλευτική υποστήριξη του DPO και την ομάδα του 

(προσωπικό επιχείρησης) 

- μερική υποστήριξη - ενημέρωση σε σχέση με πιθανές 

θεσμικές αλλαγές, σε θέματα επικοινωνίας. 

ανά μήνα Η οικονομική 

προσφορά θα 

καθοριστεί μετά 

την εκτίμηση των 

απαιτήσεων που 

θα προκύψουν 

από την 

επεξεργασία των 

ευρημάτων.   

Αναλυτικός Πίνακας 

Οικονομικής Προσφοράς 

 
Οικονομικοί όροι  
 

•    Προκαταβολή 40% με την ανάληψη του έργου και 

εξόφληση του υπολοίπου 60% τουλάχιστον μια μέρα 

πριν την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή την  παράδοση 

των σχετικών εγγράφων και των προτάσεων του 

συμβούλου στην εταιρεία. 

 

•     Στο κόστος δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% 

 

•     Στην προσφορά δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα 

διαμονής, διατροφής και μετακίνησης (εφόσον 

πρόκειται για επιχειρήσεις εκτός Αττικής) 



Σας Ευχαριστούμε 
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