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Δελτίο Τύπου 
 

Workshop για το νέο εφαρμοστικό νόμο (N.4624) του GDPR από την 
PRIORITY 

 

H PRIORITY ΑΕ, η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής, διαθέτοντας 
σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε έργα GDPR, διοργανώνει workshop με τίτλο "N.4624 - Τι 
σημαίνει για την εφαρμογή του GDPR;" διάρκειας 3 ωρών (10.00-13.00), την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 
2019, στο ξενοδοχείο Semiramis στην Κηφισιά. 
 
Στο workshop θα καλυφθούν οι βασικές διατάξεις του Ν.4624/2019, καθώς και οι αλλαγές που φέρνει 
στην ελληνική αγορά.  
 
Θα αναπτυχθούν ζητήματα, όπως: 
 

• η επεξεργασία δεδομένων στο Δημόσιο, 

• οι ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις προσωπικών δεδομένων, 

• η επεξεργασία δεδομένων στους εργασιακούς χώρους 

• και οι νέες περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων του υποκειμένου, υπό το πρίσμα 

του νέου νόμου. 

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις διατάξεις του νέου νόμου, θα εντοπίσουν τις πρώτες 
δυνατότητες εφαρμογής τους στην επιχείρηση ή τον οργανισμό τους και θα ανταλλάξουν απόψεις 
και γνώσεις με εξειδικευμένους εισηγητές. 
 
Στόχος είναι ο ανοιχτός διάλογος με τους συμμετέχοντες και η επίλυση αποριών, δίνοντας πρακτικές 
λύσεις, συμβουλές και απαντήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή βασικών γνώσεων για τον 
ελληνικό εφαρμοστικό νόμο του GDPR. 
 
Το workshop απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να 
ενημερωθούν για τις διατάξεις του νέου νόμου, καθώς και σε όσους επιζητούν να έρθουν σε μία 
πρώτη επαφή με τη Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων. 
 
Σημειώνεται ότι η PRIORITY έχει αναλάβει έργα συμμόρφωσης GDPR σε περισσότερες από 180 
εταιρείες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα από όλους τους κλάδους της οικονομίας. 
 
Χώρος και χρόνος διεξαγωγής: Την Πέμπτη 24/10/2019, ώρα 10.00 στο ξενοδοχείο Semiramis, 
Χαριλάου Τρικούπη 48, 14562 Κεφαλάρι, Κηφισιά.  
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Κόστος: 60€, πλέον ΦΠΑ ανά συμμετοχή. Για τους πελάτες της PRIORITY, ισχύει έκπτωση 50%. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες για το workshop και την εγγραφή σας, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 
210-2509900, είτε ηλεκτρονικά με την κα Ρία Μπούζα, στο email: executiveseminars@priority.com.gr  
 
Λόγω περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Για την παρακολούθηση 
του workshop απαιτείται προεγγραφή. 
 
 

Σχετικά με την PRIORITY ΑΕ 

Η PRIORITY ΑΕ (www.priority.com.gr) είναι από το 1995 η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και 
πληροφορικής στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των εταιρικών διαδικασιών 
με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις βέλτιστες πρακτικές, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα 
(ISO, κ.α.). Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικό και εκπαίδευση στους εξής τομείς: στην ασφάλεια 
πληροφοριών, στη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (ITSM), στην επιχειρησιακή συνέχεια, στο GDPR, στο 
Data Governance, στην ποιότητα, στην ασφάλεια τροφίμων, στην διαπίστευση, στο περιβάλλον, στην 
ενέργεια, στην υγεία και ασφάλεια και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αντλώντας εμπειρίες από τα 4000 
έργα που έχει υλοποιήσει, διαθέτει εξειδικευμένη γνώση ανά κλάδο. Οι σύμβουλοί της PRIORITY επιτυγχάνουν 
τη βελτίωση της εταιρείας σας στην πράξη, απλά και γρήγορα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την PRIORITY AE: 
 
Γιώργος Γεωργατζής  
Marketing Director 
τηλ: 210 2509900 
κιν: 6936 544952 
email: ggeorgatzis@priority.com.gr   
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