Αγαπητοί Συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 072/17.01.2017

Θέμα : Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
(General Data Protection Regulation) & Ασφάλιση Cyber Insurance
Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή σας για το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων, η εφαρμογή του οποίου θα ξεκινήσει από το Mάιο του 2018, η εταιρία μας
διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Ο Νέος Κανονισμός αυξάνει το επίπεδο προστασίας των δεδομένων των πελατών αλλά και τις
ευθύνες των εταιριών σε περίπτωση απώλειάς τους, και συγκεκριμένα υποχρεώνει τις
εταιρίες:
•
•
•
•

Να διαμορφώσουν τις κατάλληλες διαδικασίες & πολιτικές προστασίας προσωπικών
δεδομένων των πελατών τους,
Να θεσπίσουν τη θέση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officers),
Να γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές περιστατικά απώλειας δεδομένων εντός 72 ωρών,
Να αποζημιώνουν τους πελάτες των οποίων τα δεδομένα απωλέσθησαν

Επίσης, ο Νέος Κανονισμός επιβάλλει πρόστιμα έως 4% επί του ετήσιου τζίρου τους ή €20
εκατομμύρια όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
Εκτός από τα παραπάνω σεμινάρια, η Cromar δίνοντας πάντοτε έμφαση στην εκπαίδευση των
συνεργατών της δημιούργησε την εκπαιδευτική μηχανή www.cyberinsurancequote.gr η οποία
βραβεύτηκε από την Αγορά των Lloyd’s με το βραβείο Καινοτομίας “Best Coverholder Innovation
2016”.
Με τη χρήση του www.cyberinsurancequote.gr μπορείτε να ενημερωθείτε :

α) για το Νέο Κανονισμό (GDPR),
β) τις δυνατότητες που προσφέρει η ασφάλιση cyber /privacy insurance,
γ) τη χρήση Οδηγών για τη δημιουργία Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης
Συστημάτων και να παρακολουθήσετε online σεμινάρια μέσω του Cyber Online Academy.

Τα σεμινάρια θα γίνουν στα γραφεία της Cromar στην Αθήνα και ώρα 15:30 – 17.30 και θα
διεξαχθούν από τον κ. Νίκο Γεωργόπουλο, Ειδικό Σύμβουλο της CROMAR σε θέματα
Ασφάλισης Περιστατικών Απώλειας Προσωπικών Δεδομένων (Cyber Risk Advisor).
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι οι :
Τετάρτη 25/01/2017,
Δευτέρα 06/02/2017,
Δευτέρα 13/02/2017,
Τετάρτη 22/02/2017.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας αποστέλλοντας e-mail στην κυρία Ελίνα Αμπατζόγλου
(Elina.ampatzoglou@cromar.gr).
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για την Εταιρία,

Κλαίρη Πετούνη
Γενική Διεύθυνση

