Θέμα:

GDPR Helpline Office:
Σεμινάρια GDPR για ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Συνεχίζεται το πρόγραμμα συμμόρφωσης GDPR των Κέντρων μας. Έχουν ήδη
παρακολουθήσει τα workshops και παραλάβει το εγχειρίδιο οι περισσότεροι από τους
ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Κλείστε θέση άμεσα στα 4ωρα σεμινάρια-workshops, για δια ζώσης ή διαδικτυακή
παρακολούθηση (webinars), τηλεφωνικά 2103830752 ή με mail europalso@europalso.gr
(αρμόδιοι για το GDPR Helpline Office: Βασίλης Παπαδημητρίου, Δημήτρης Ντίνος).

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ!
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O Πρόεδρος Γεώργιος Ζηκόπουλος.
και το Διοικητικό Συμβούλιο Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ.
σας προσκαλούν
σε 4ωρα επιμορφωτικά σεμινάρια - workshops,
για τη συμμόρφωση των Κέντρων μας με τον Κανονισμό GDPR,
στα γραφεία του Συνδέσμου, (Ακαδημίας 98-100)
μοιράζεται εγχειρίδιο (οδηγός εφαρμογής)
ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Κέντρων Ξένων Γλωσσών
προσφέρεται full coffee break και light lunch,
στους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
Περιεχόμενο 4ωρων σεμιναρίων:
 Επεξήγηση των γενικών χαρακτηριστικών του κανονισμού GDPR.
 Επεξήγηση των ιδιαιτεροτήτων των ΚΞΓ και των απαιτούμενων ενεργειών για τη
συμμόρφωση τους με τον Κανονισμό.
 Επεξήγηση του οδηγού εφαρμογής και όλων των επιμέρους περιπτώσεων.
 Παρουσίαση και επεξήγηση των νομικών κειμένων και του τρόπου χρήσης τους.
 Παρουσίαση και επεξήγηση των πρακτικών και εφαρμογών που απαιτούνται για τα
συστήματα πληροφορικής του ΚΞΓ (pc, laptop, tablets, κινητά, dropbox, antivirus κ.α.).
 Πρακτική εφαρμογή της εναρμόνισης του ΚΞΓ με τον Κανονισμό GDPR
 Συζήτηση και επίλυση όλων των αποριών.
Πρόσθετες παροχές για τους συμμετέχοντες:
 Χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης με τα λογότυπα: Europalso – Priority – Lexartis
 Χορήγηση ειδικού αυτοκόλλητου (σήμανσης) για το ΚΞΓ σας.
 Άμεση ενημέρωση για τις νέες ανακοινώσεις και εφαρμοστικές οδηγίες της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
 Πλήρης στήριξη και βοήθεια από την ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων
(Europalso GDPR Helpline Office) στην πρακτική εφαρμογή του οδηγού.
Αναπόσπαστο κομμάτι της επιμόρφωσης είναι και ο οδηγός εφαρμογής, ο οποίος θα
μοιράζεται σε όλους τους συμμετέχοντες. Υπενθυμίζουμε ότι ο οδηγός είναι μέρος του πακέτου
συμμόρφωσης που προσφέρει ο Σύνδεσμός.
Σημαντική επισήμανση! Ο Σύνδεσμος έχει ήδη δημιουργήσει το GDPR Helpline Office με
ειδική σύμβουλο τη Δικηγόρο LL.M., κα Χριστίνα Παναγουλέα και αρμόδιο τον υποδιευθυντή του
Συνδέσμου μας, κ. Βασίλειο Παπαδημητρίου. Προσφέρει δωρεάν* στα ΚΞΓ τα σεμινάρια και το
πρόγραμμα συμμόρφωσης GDPR των ΚΞΓ.
Διάφορες εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες και προγράμματα εναρμόνισης με τις απαιτήσεις
του νέου Κανονισμού. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συμμόρφωσης που προσφέρει ο
Σύνδεσμος είναι επιλογή του ιδιοκτήτη και γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του. Ο ιδιοκτήτης
είναι ο τελικός υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του Κέντρου του.

Το πρόγραμμα συμμόρφωσης με τον GDPR προσφέρεται δωρεάν στα
Ενεργά Μέλη του Συνδέσμου και στα Συνεργαζόμενα ΚΞΓ Περιφέρειας

