Πρότερη Εμπειρία αναφορικά με την εκπόνηςη ζργων ςχετικών με τον GDPR
από τον φορζα TASEIS MANAGEMENT.

Αξιότιμοι κφριοι και κυρίεσ,
Με τθν παροφςα επιςτολι κα κζλαμε να ςασ κατακζςουμε ςτοιχεία ςχετικά με τθν εμπειρία τθσ TASEIS
MANAGEMENT αναφορικά με τθν υλοποίθςθ ζργων ςχετιηόμενων με τθν αςφάλεια πλθροφοριϊν και
ειδικότερα τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων, θ οποία τεκμαίρεται από ζργα που ζχουν
αναλθφκεί ι/και είναι ςε αυτι τθ φάςθ ςε εξζλιξθ.
H TASEIS MANAGEMENT αυτό το διάςτθμα ζχει αναλάβει:


το ςυμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ζργο για επιχειρήςεισ του κλάδου του λιανεμπορίου που
αρικμοφν πολλζσ δεκάδεσ καταςτιματα. Ενδεικτικά, αναφζρουμε τθν ανάλθψθ του ζργου
ςυμμόρφωςθσ με τον GDPR (legal & Ι.Τ.) για τισ αλυςίδεσ Bed & Bath και Dexim (50 καταςτιματα &
e-shop), ενϊ για πολλζσ ακόμα το ζργο είναι ςε εξζλιξθ,
το ςυμβουλευτικό ζργο ςυνολικά για τθν Ζνωςη Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδοσ (30 κλινικζσ)
αναφορικά με τθν εναρμόνιςθ τουσ με τον GDPR,
το ςυμβουλευτικό ζργο ςυνολικά για δεκάδεσ παιδικοφσ ςταθμοφσ και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
τθσ χϊρασ (Εκπαιδευτιρια Γείτονασ, Ρλάτων, κ.α.),
το ςυμβουλευτικό ζργο ςυμμόρφωςθσ με τον GDPR για δεκάδεσ γενικζσ κλινικζσ, διαγνωςτικά
κζντρα, κζντρα αποκατάςταςησ και μονάδεσ εξωςωματικήσ γονιμοποίηςησ,
ςυμβουλευτικό ζργο για τα μεγαλφτερα λογιςτικά γραφεία τησ χώρασ αναφορικά με τθν εναρμόνιςθ
με τον GDPR.
το ςυμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ζργο αναφορικά με τθν εναρμόνιςθ με τον GDPR των μελϊν
τθσ Πανελλήνιασ Ομοςπονδίασ Ξενοδόχων (ΠΟΞ) κακϊσ και Μεγάλων Ξενοδοχειακών ομίλων και
μεμονωμζνων ξενοδοχείων, όπωσ ενδεικτικά αναφζρουμε τθν ςυμμόρφωςθ των Ομίλων Mitsis
Hotels (Sofitel) κ.α τθσ Dimitrokalis Group of Hotels (El Greco Resort & Spa, Lotus Spa, Santorini
Palace Hotel, Belvedere Suites, Cliff Side Suites, Costa Grand Resort & Spa, Aegean Plaza Hotel, Santo
Mira Mare Resort, Aqua Blue Hotel), τα ξενοδοχεία τθσ «ΝΕΣΤΩ Α.Ξ.Τ.Ε.» (Πμιλοσ Κανζλλα), του Elite
Hotel, του Mainalon Hotel, τθν Χρυςι Αμμουδιά, ALKYON, κ.α.







Ραράλλθλα, ο φορζασ μασ ςυνάπτει ςυνεργαςίεσ με πολλζσ Ομοςπονδίεσ και Επιμελητήρια τθσ χϊρασ
για τθν εκπαίδευςθ και τθ ςυμμόρφωςθ των επιχειριςεων μελϊν τουσ κακϊσ επίςθσ με Οργανιςμοφσ
Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ και με Δημοτικζσ Επιχειρήςεισ Ύδρευςησ & Αποχζτευςησ (Δ.Ε.Υ.Α.), Κοινωνικζσ
Υπθρεςίεσ Διμων.


Ακόμθ, θ TASEIS MANAGEMENT ζχει αναλάβει ζργα για τθν ςυμμόρφωςθ με τον Γενικό
Κανονιςμό για τα Ρροςωπικά Δεδομζνα μεγάλων βιομθχανικϊν επιχειριςεων, μεταφορικϊν και
εταιρειϊν logistics. Για πολλά από τα ζργα που ζχουμε αναλάβει δεν υπάρχει δυνατότθτα
ονομαςτικισ αναφοράσ λόγω δζςμευςθσ του φορζα μασ με NDA. Τζλοσ, θ TASEIS MANAGEMNET
εκπονεί μεταξφ άλλων μελζτεσ για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων αςφάλειασ των πλθροφοριϊν ΕΝ
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ISO 27001 ςε οργανιςμοφσ διαφόρων κλάδων τθσ οικονομίασ. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ο
φορζασ μασ ζχει αναλάβει το IT ςκζλοσ του ςυμβουλευτικοφ ζργου για τθν Affidea Ευρωιατρική
(19 διαγνωςτικά κζντρα), κυγατρικι εταιρεία τθσ Affidea, του μεγαλφτερου παρόχου υπθρεςιϊν
Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ ςτθν Ευρϊπθ,

Για κάκε επιπλζον απορία ι διευκρίνιςθ είμαςτε ςτθν διάκεςι ςασ.
Με εκτίμθςθ,
Καλλιόπθ Κρθτικοφ,
Operations Manager
kritikou@taseism.gr
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