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O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, General Data Protection Regulation - GDPR εγκρίθηκε από 

το κοινοβούλιο της ΕΕ στις 14 Απριλίου 2016, αριθ. Κανονισμού 2016/679, και τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη 

δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ως κανονισμός εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δύο 

χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ, στις 25 Μαΐου 2018. Εταιρείες και οι Οργανισμοί που δεν συμμορφώνονται θα 

αντιμετωπίσουν σοβαρά πρόστιμα. 

 

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων αντικαθιστά την οδηγία της ΕΕ για την προστασία των 

δεδομένων 95/46/ΕΚ και αποσκοπεί:  

(α) στην εναρμόνιση των νομοθεσιών περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη,  

(β) στην προστασία και ενίσχυση της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της ΕΕ, και  

(γ) στην διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ διαχειρίζονται την 

ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.  

Ο GDPR θα απαιτήσει επίσης πολύ στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ανεξάρτητων αρχών όπως "Εποπτικές 

Αρχές" ή "Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων". 

 

Παρά την επικείμενη προθεσμία και την υποχρέωση των επιχειρήσεων να συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό, να 

τροποποιήσουν και να ενδυναμώσουν τις διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύουν, 

διαχειρίζονται και επεξεργάζονται, ένας αριθμός από ανεξάρτητες μελέτες δείχνουν ότι ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων 

θα είναι έτοιμες και ο μεγαλύτερος αριθμός των Ελληνικών επιχειρήσεων είτε δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τις διαδικασίες 

συμμόρφωσης, είτε αν και έχουν ήδη ξεκινήσει δεν θα είναι έτοιμες την ημερομηνία ισχύος του διαγωνισμού. 

 

 

Στην CubeIQ προετοιμαζόμαστε για τον GDPR από τον Ιανουάριο του 2017 και είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε να 

εξασφαλίσετε την συμμόρφωσή σας με τον κανονισμό πριν από την προθεσμία.  

 

Στόχος μας είναι να επιταχύνετε τις διαδικασίες συμμόρφωσης με το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του GDPR. 

Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο παρέχουμε ένα εργαλείο λογισμικού με τον τίτλο GDPReady™ το οποίο θα σας 

βοηθήσει να διαχειριστείτε την προετοιμασία και την ετοιμότητα του οργανισμού σας με το νέο νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο του GDPR και έτσι θα μειώσετε τους κινδύνους από την εφαρμογή του νέου κανονισμού.  

 

Η χρήση του GDPReady™ είναι ο ταχύτερος δρόμος προς τη συμμόρφωση κατά GDPR. Οι πρώτες αναφορές θα 

παραχθούν μέσα σε τέσσερις (4) εβδομάδες και στοχεύουμε να είστε συμβατοί με GDPR σε λιγότερο από έξι (6) μήνες.  

 

Προθεσμία ισχύος GDPR: 25 Μαρτίου 2018 

 

Υπηρεσίες της CubeIQ για την συμμόρφωση κατά GDPR περιγράφονται εδώ 

 

 

For Anti-Money Laundering, Fraud Management and Compliance Solutions please visit www.aml.gr. 

For more information on CubeIQ solutions and services please visit www.cubeiq.gr. 
 

 

#### 

 

http://blog.cubeiq.gr/blog/index.php?category=GDPR+%26+Compliance
http://blog.cubeiq.gr/blog/index.php?tag=#GDPR
http://blog.cubeiq.gr/blog/index.php?tag=#DPO
http://www.amlinfo.eu/gdpr.html
http://www.aml.gr/
http://www.cubeiq.gr/

