ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2020, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα
στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα») ,
προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και
αιτήματα των Φορέων, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των
δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.
Στον θεματικό κύκλο της «Πληροφορικής και Ψηφιακών Υπηρεσιών», διοργανώνεται
επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
Ομάδα - Στόχος:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, Τοπικής

Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και σε στελέχη που προέρχονται από Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου. Τα καθήκοντα των παραπάνω περιλαμβάνουν την ενασχόληση με ζητήματα
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προτιμώνται οι υπηρετούντες σε θέσεις ευθύνης
οργανικών μονάδων που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ιδίως μεγάλα δημόσια αρχεία ή αρχεία με ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα),
καθώς και όσοι έχουν έγγραφη ανάθεση από το φορέα τους για την ανάληψη καθηκόντων
υπευθύνου προστασίας δεδομένων. Κατηγορίες : ΠΕ, ΤΕ.
Σκοπός του προγράμματος είναι: (α) η ευαισθητοποίηση του προσωπικού του δημοσίου τομέα για
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (β) η ταχύτερη προσαρμογή της δημόσιας

διοίκησης στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που έχουν εφαρμογή σε
αυτή και (γ) η εκπαίδευση ικανού αριθμού στελεχών του δημοσίου, ώστε να είναι δυνατή η
εκτέλεση του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους με εμπειρία στη χρήση των
Η/Υ.

Επιθυμητό είναι οι επιμορφούμενοι να έχουν προηγούμενη εμπειρία στην προστασία και

διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Χρονική Διάρκεια: 21 ώρες (3 ημέρες)
Θεματικές Ενότητες:
1. Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων: Ιστορική αναδρομή,
το ευρωπαϊκό πλαίσιο
2. Ο ΓΚΠΔ: Στόχος και πεδίο εφαρμογής
3. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων
4. Η Νομιμότητα της επεξεργασίας
5. Τα Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
6. Υποχρεώσεις: Ο ρόλος υπευθύνου και εκτελούντα
7. Λοιπές Γενικές Υποχρεώσεις
8. Υποχρεώσεις : Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
9. Υποχρεώσεις τεχνικού και οργανωτικού χαρακτήρα
10. Υποχρεώσεις: Η εφαρμογή των υποχρεώσεων στο δημόσιο τομέα.
11. Εποπτεία και επιβολή της τήρησης του ΓΚΠΔ
12. Προσωπικά δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το διαδίκτυο
13. Ειδικά θέματα συμμόρφωσης με το ΓΚΠΔ

14. Ειδικά θέματα τεχνολογιών και διαδικασιών
15. Σπουδή περίπτωσης

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν
παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη
διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

