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Εισαγωγή
Σκοπός του Σεµιναρίου είναι να καταρτίσει τους Επαγγελµατίες που θα συµµετέχουν στην Πρακτική
Εφαρµογή του GDPR για τον Ασφαλιστικό Τοµέα. Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί τόσο µε φυσική παρουσία
όσο και διαδικτυακά - webinar.
Θέµατα Προγράµµατος
Εισαγωγή στο GDPR
• Σκοπός
• Πεδίο Εφαρµογής
• Βασικοί Ορισµοί και Έννοιες
• Πρόστιµα
Ορισµός Προσωπικών ∆εδοµένων και Πότε Εφαρµόζεται ο Κανονισµός
• Ερµηνεία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
• Ειδικά και Γενικά ∆εδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα
• Ποιος ο ρόλος του Υπευθύνου Επεξεργασίας και ποιος του Εκτελούντα την Επεξεργασία στην
Ασφαλιστική Βιοµηχανία.
• Πως χρησιµεύει η Συµφωνία Επεξεργασίας ∆εδοµένων, τι είδους συµφωνίες πρέπει να υπάρχουν σε ισχύ
µε τους συνεργάτες.
Προϋποθέσεις Νοµιµότητας Επεξεργασίας
• Βασικές Αρχές
• Νοµιµοποιητική Βάση
• Συγκατάθεση - Πληροφόρηση - Αποθήκευση - ∆ιαγραφή

Χρήσιµες πληροφορίες
Xώρος:

Ασφαλιστικό Κέντρο, Ζήνωνος Σώζου 23, 4ος όροφος, Λευκωσία, και Webinar.

Ηµεροµηνία:

Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί στις 29 Νοεµβρίου 2021, από τις 8.30π.µ.-1.30µ.µ.

∆ικαίωµα Συµµετοχής:

Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €60+Φ.Π.Α. για τα Μέλη του ΑΙΚ µε
τακτοποιηµένη την συνδροµή τους για το 2021 και στα €70+Φ.Π.Α. για τα µη Μέλη.

Γλώσσα:

Ελληνική.

Πληροφορίες:

Ανδρέας Ευσταθίου, Τηλ 22761530, Φαξ. 22764559, email: info@iic.org.cy

Εγγραφή:

Η δήλωση µαζί µε το δικαίωµα συµµετοχής, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο
µέχρι τις 26 Νοεµβρίου 2021.

Ηλεκτρονική Εγγραφή:

www.iicwebinar.net

Covid-19:

Όσοι θα παρακολουθήσουν το Σεµινάριο µε φυσική παρουσία, θα ακολουθήσουν τα
υγειονοµικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά τη δεδοµένη χρονική περίοδο, σύµφωνα
µε την εξέλιξη της νόσου COVID-19.

Βιογραφικό Εκπαιδευτή
Στυλιανός Χριστοφόρου
Ο Στυλιανός Χριστοφόρου ίδρυσε τον ∆ικηγορικό Οίκο Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου &
Συνεργάτες ∆.Ε.Π.Ε. το 2005 αφού έλαβε Πτυχίο Νοµικής (LLB Hons) το 1998 από το
Πανεπιστήµιο Hull, Μεταπτυχιακό στο ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο το 1999 από το
Πανεπιστήµιο Nottingham και αφού εξειδικεύτηκε ως Barrister at Law of Grays’ Inn. Είναι
Μέλος του Εγκεκριµένου Ινστιτούτου ∆ιαιτητών της Αγγλίας και της Ουαλίας, Ειδικός
Λέκτορας για Νοµικά Θέµατα, Ειδικός σε θέµατα Αφερεγγυότητας και Ειδικός Σύµβουλος
για θέµατα GDPR (TUV Austria). Εξειδικεύεται στην παροχή νοµικών υπηρεσιών αναφορικά
µε ευρεία γκάµα επιχειρηµατικών προκλήσεων όπως εργατικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο,
τεχνολογία και τραπεζικό. Παράλληλα, ασχολήθηκε ενεργά µε 86 έργα συµµόρφωσης µε
τον GDPR, 8 εκ των οποίων αφορούν την ασφαλιστική βιοµηχανία και παραδίδει σεµινάρια
κατάρτισης σχετικά µε τον GDPR, το Εργατικό ∆ίκαιο και την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, στην
Κύπρο και το Εξωτερικό.

Υποχρέωση Γνωστοποίησης Παραβίασης στην Εποπτική Αρχή,
• Πότε, Πώς, Γιατί
• Τι σηµαίνει παραβίαση (Data Breach), ανάλυση παραδειγµάτων.
• Αντιµετώπιση αιτηµάτων, παραπόνων πελατών
Ανάλυση Περιπτώσεων Παραβίασης του Κανονισµού
• Παραδείγµατα Παραβιάσεων
• Πρόστιµα
• Παράµετροι Επιβολής Προστίµων
• Πρακτική Εξάσκηση
Webinar
Η διαδικασία εγγραφής για την παρακολούθηση του Σεµιναρίου µε webinar είναι:
• Εγγραφή µέσω της ιστοσελίδας του ΑΙΚ, www.iicwebinar.net
• Μετά την εγγραφή και πληρωµή, θα λάβετε στο email ένα link για να συνδεθείτε στο Σεµινάριο.
• Θα υπάρχει η επιλογή κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας όπως δηλώσετε να πληρωθεί η
συµµετοχή σας από την εταιρεία σας. Μετά από την σχετική έγκριση θα λάβετε link για να
συνδεθείτε µε το Σεµινάριο.
• Στο τέλος του Σεµιναρίου θα λάβετε Εξεταστικό ∆οκίµιο επιπέδου CPD το οποίο θα πρέπει να απαντήσετε
σε 20 λεπτά και θα αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις υπο τύπο έκθεσης.
• Με επιτυχία στην εξέταση, θα σας πιστωθούν 5 ώρες CPD IIC.
Αναγνώριση
Το Σεµινάριο αναγνωρίζεται ως εκπαίδευση 5 ωρών στο CPD IIC σε όσους το παρακολουθήσουν µε φυσική
παρουσία και θα τους δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Για τα άτοµα που θα παρακολουθήσουν µε webinar, θα πιστώνονται οι 5 ώρες στο CPD IIC µετά την επιτυχία
τους στην εξέταση και θα τους δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
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Υπογραφή:
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