


 από το 1995

 ανάλυση και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών
 σύμφωνα με κανονιστικό πλαίσιο

 διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές

 εξειδίκευση
 αξιολόγηση κινδύνων

 ασφάλεια δεδομένων 

 διακυβέρνηση πληροφορικής 

με παροχή λύσεων λογισμικού

 28 στελέχη

 πελατολόγιο:
 3000 έργα

 1300 επιχειρήσεις

η PRIORITY



μας εμπιστεύονται



 1 πιλοτικό ολοκληρωμένο
 1 με ολοκλήρωση … 30/4
 2 με ολοκλήρωση..31/5

περιλαμβάνουν:
 Data flow mapping
 Gap Analysis
 Privacy Impact Assessment
 Compliance Plan – roadmap
 Personal Information Mgt. System
 Information Security Mgt. System
 Yποστήριξη DPO

3 +1 έργα GDPR



GDPR: η πρόκληση

τι καθιστά το GDPR ιδιαίτερο;



πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής

• (σχεδόν) όλα τα τμήματα 

• (σχεδόν) όλα τα processes 

• πολιτικές και διαδικασίες

• οργανωτική δομή

• καθημερινές πρακτικές

• φόρμες και λογισμικά

• νέοι μηχανισμοί, π.χ. 

δικαιώματα φπ

• ασφάλεια δεδομένων και 

επιχειρησιακή συνέχεια

• αξιολόγηση κινδύνων

• υποδομή ΙΤ

• προμηθευτές

θα επηρεάσει:



 πολύ υψηλά πρόστιμα

 λίγος χρόνος έως τον 5/2018

 αντίθεση με κύριους επιχειρησιακούς σκοπούς: cross selling, risk 

management, ανταλλαγές στοιχείων με συνεργάτες, μεταφορές 

στοιχείων σε μητρική, κ.α.

 ενισχυμένη δυνατότητα στους πελάτες για καταγγελίες

υψηλή προτεραιοποίηση



από τη Vanson Bourne για λογαριασμό της CA technologies

200 στελέχη ανώτατης διοίκησης (C-level & Senior Managers), άνοιξη 2016

 θα χρειασθούν περίπου 3 μήνες για να δημιουργήσουν ένα compliance plan

 < 50% είναι σίγουροι ότι θα είναι έτοιμοι εγκαίρως

 40% σωστή διαφοροποίηση ανά ομάδα χρηστών στην πρόσβαση στα δεδομένα

 90% πιστεύουν ότι θα επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για να 
συμμορφωθούν με το GDPR

 60% πιστεύουν ότι θα χρειασθεί να επενδύσουν σε τεχνολογίες 
κρυπτογράφησης

έρευνα στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία 



 ν.2472/1997 vs. GDPR vs. νέος ελληνικός νόμος(;)

 μεγάλη διεπιφάνεια με άλλους νόμους

 εκτός από νομολογία

 εγκύκλιοι ΑΠΔΠΧ

 κώδικες δεοντολογίας 

 οδηγίες WP 29 

 διεθνή πρότυπα, π.χ. ISO 29134

πολυπλοκότητα κανονιστικού πλαισίου

διαχείριση των αντιθέσεων 
και των εξαιρέσεων



πολλές οπτικές

business

τεχνολογία

νομική

process



η μεθοδολογία PDCR® της PRIORITY

η ολοκληρωμένη προσέγγιση για το GDPR

Personal Data Compliance Roadmap



 κανονισμός ΕΕ 679/2016, ν. 2472/1997, ν. 3471/06
 οδηγίες και γνωμοδοτήσεις της ΑΠΔΠΧ
 WP 29 guidance
 ελληνική και διεθνή νομολογία
 διεθνή πρότυπα ασφάλειας δεδομένων ISO 27001, 27002, 27018
 διεθνή πρότυπα για risk assessment ISO 31000, 27005
 διεθνή πρότυπα για data protection ISO 29134, ISO 29100, BS 10012
 κλαδικά διεθνή πρότυπα για ασφάλεια δεδομένων ISO 27011,27015,27017,27019, IWA 17
 διεθνή πρότυπα για επιχειρησιακή συνέχεια ISO 22301, 27031
 Οδηγία NIS της ΕΕ 
 εμπειρία PRIORITY
 εμπειρία PERFORMANCE
 εμπειρία συνεργαζόμενων IT vendors

βασισμένη σε



Οργάνωση

• DPO

• επιπλέον δομή

Διάγνωση

• data flow mapping

• Gap Analysis, PIA

Compliance Plan

• πρακτικές

• υποδομές

Αναβάθμιση ΙΤ

• security

• δικαιώματα φπ

PI+IS MS

Personal Information & 
Information Security 
Management System

GDPR roadmap



 management commitment

 ευθύνες και αρμοδιότητες

 DPO

 ομάδα που υποστηρίζει τον DPO

 Data Owners / Risk Owners : από όλα τα τμήματα 

 σύνδεσμοι στα τμήματα ΙΤ, Legal, Compliance και Internal Audit

 ευαισθητοποίηση ομάδας
 γιατί η προστασία προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για την εταιρεία
 πώς ο καθένας την επηρεάζει με τη δουλειά του

 συμμετοχή στη διάγνωση- παροχή αξιόπιστων πληροφοριών

1 οργάνωση



 συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και workshops με 1st line managers και αρμόδια 
στελέχη
 ποια προσωπικά δεδομένα/ποιων προσώπων –φόρμες και αιτήσεις
 πώς συλλέγονται 
 για ποιο λόγο-συναινέσεις, πληροφόρηση
 πού και πώς μεταφέρονται (εντός και εκτός εταιρείας και ΕΕ)
 πού αποθηκεύονται– λογισμικά και μέσα αποθήκευσης
 χρόνος διαγραφής
 έξω-συστημικά αρχεία;
 είδη επεξεργασίας

 παραδοτέα
 Data flow mapping
 Gap Analysis
 Privacy Impact Assessment

2 360° διάγνωση



Gap Analysis
Βασικές αρχές 

προστασίας 
προσωπικών 
δεδομένων

Εξασφάλιση 
δικαιωμάτων 

φυσικών προσώπων

Γνωστοποίηση 
παραβίασης 
προσωπικών 
δεδομένων

Ασφάλεια 
Πληροφοριών

Οργανωτική δομή
Πολιτικές και 
Διαδικασίες

Επιθεωρήσεις και 
συνεχής βελτίωση



Data Flow Mapping
 Σκοπός επεξεργασίας
 Κατηγορίες φυσικών προσώπων
 Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
 Joint controllers
 Πηγές δεδομένων
 Σχετικές φόρμες και έγγραφα
 Μέθοδοι συλλογής
 Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
 Συγκατάθεση
 Πού τεκμηριώνεται η συγκατάθεση
 Παρεχόμενη πληροφόρηση
 Πού τεκμηριώνεται η πληροφόρηση

 Τύπος αποθήκευσης/εφαρμογές/μέσα 
αποθήκευσης

 Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης

 Ελάχιστη περίοδος αποθήκευσης - νομοθεσία

 Μεταφορά σε άλλες οργανωτικές μονάδες

 Τρόπος μεταφοράς σε άλλες μονάδες

 Μεταφορά σε τρίτα μέρη εντός ΕΕ

 Τρόπος μεταφοράς σε τρίτα μέρη εντός ΕΕ

 Μεταφορά εκτός ΕΕ

 Τρόπος μεταφοράς εκτός ΕΕ

 Περιγραφή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
ασφάλειας



Privacy Impact Assessment
 αξιολόγηση κινδύνων

 ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων

 ανά έργο/προϊόν

 ποσοτικοποίηση ή εκτίμηση επίπτωσης και πιθανότητας

 για κινδύνους ασφάλειας και άλλους (βασικές αρχές προστασίας πδ)

 με έγκυρη μεθοδολογία

 ISO 29134, οδηγίες από DPAs

 τακτική επανάληψη, επικαιροποίηση

 σχέση με άλλα risk assessments



 εισαγωγή IT assets από CMDB

 αυτόματη σύνδεση assets με απειλές και ευπάθειες

 ΙΤ assets μέσω US National Vulnerability Database

 λοιπά assets με βιβλιοθήκες τεχνογνωσίας

 πρόταση μέτρων ελέγχου

 αυτόματη διενέργεια propagated risk assessment: σύνδεση και αλληλεξαρτήσεις assets

 προσομοίωση και σύγκριση εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων 

 υπολογισμός αποδοτικότητας κόστους προτεινόμενων μέτρων

 προσομοίωση ροής διαχείρισης δεδομένων, data flow mapping as a process

 reports για τον CISO και το ανώτατο επίπεδο διοίκησης

αυτοματοποίηση PIA & DFP

www.olistic.io



 αλλαγές σε πρακτικές 
 συναινέσεις
 πληροφόρηση
 χρόνος διαγραφής
 προσβάσεις
 ανωνυμοποίηση δεδομένων 
 συμβάσεις με processors
 συμβάσεις με συνεργάτες
 πρακτικές ασφάλειας

 νέοι μηχανισμοί 
 εξασφάλισης δικαιωμάτων φυσικών προσώπων
 παρακολούθησης, ελέγχου και βελτίωσης

 αναβάθμιση υποδομών ασφάλειας
 αναθεώρηση και σύνταξη πολιτικών και διαδικασιών

3 compliance plan



 Privacy Impact Assessment & data flow mapping

 Data inventory/ discovery/ mapping/ classification

 Data masking / Data encryption

 SIEM/ Monitoring/ IDS/ IPS

 Email encryption

 Mobile Device Management

 Management of PII owner rights

 Data deletion and data portability

4  IT λύσεις



 πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας
 Έλεγχος πρόσβασης

 Ορθή χρήση και διαχείριση πόρων

 Αντίγραφα ασφάλειας

 Διακίνηση πληροφοριών και ασφάλεια επικοινωνιών

 Ασφαλής ανάπτυξη, προμήθεια και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων

 Ασφάλεια στις σχέσεις με προμηθευτές

 Κρυπτογραφία

 Ασφάλεια ανθρωπίνων πόρων

 Φυσική και περιβαλλοντική ασφάλεια

 δείκτες και στόχοι 
 μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου
 συστηματική διερεύνηση μη συμμορφώσεων

 παράπονα, καταγγελίες, ευρήματα, παραβιάσεις, συστάσεις

5a Information Security Management System



 νέες πολιτικές και διαδικασίες και αλλαγές σε υφιστάμενες
 Συλλογή δεδομένων και συναίνεση
 Πληροφόρηση πελάτη και διαφάνεια
 Ειδικές προβλέψεις για παιδιά
 Μεταφορά δεδομένων εντός και εκτός επιχείρησης 
 Profiling
 Αποθήκευση δεδομένων
 Επιλογή και έλεγχος συνεργατών (processors)
 Privacy by design
 Privacy Impact Assessment
 ….

 δείκτες και στόχοι 
 μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου
 μηχανισμός γνωστοποίησης παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων
 συστηματική διερεύνηση μη συμμορφώσεων

 παράπονα, καταγγελίες, ευρήματα, παραβιάσεις, συστάσεις

5b Personal Information Management System



 εις βάθος ανάλυση ελλείψεων και έξυπνες προτάσεις κάλυψης

 συμφωνία με επιχειρησιακούς στόχους

 παροχή τεχνολογικών state of the art λύσεων

 οργανωμένη υλοποίηση αλλαγών

 ένταξη νέων πρακτικών στην κανονική λειτουργία

 δημιουργία μηχανισμών
 αξιολόγηση αποτελεσματικότητας αλλαγών

 επικαιροποίηση νέων πρακτικών

 λογοδοσία, απόδειξη επάρκειας μέτρων 

 πιστοποίηση 

PDCR®: η ολοκληρωμένη προσέγγιση



 δέσμευση και συμμετοχή στελεχών
 DPO
 νομική υπηρεσία/compliance
 IT
 data/risk owners

 εξειδίκευση και εμπειρία συμβούλου στο GDPR

 ικανός βαθμός λεπτομέρειας για υλοποίηση Action Plan

 παράλληλη κάλυψη 6 βασικών GDRP απαιτήσεων
1. αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας
2. Privacy Impact Assessment
3. τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
4. πολιτικές και διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων
5. λογοδοσία
6. πιστοποίηση

κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας




