ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΕΣ ΝΟΜΙΚΈΣ
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η δικηγορική εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚH ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει ένα άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό δικηγόρων.
Η εταιρεία μας διακρίνεται για την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με αξιοπιστία και
αποτελεσματικότητα σε πλείονες τομείς, σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015. Επιπλέον, η Εταιρεία
μας έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει πολιτικές για την διασφάλιση πληροφοριών των πελατών μας καθώς η
αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία της Δικηγορικής μας Εταιρείας με βάση τα πρότυπα ISO 27001:2013 & ISO
22301:2019, με την σφραγίδα της TUV-Hellas (TUV Nord).
Οι εταίροι και συνεργάτες της εταιρείας μας έχουν διατελέσει τόσο κατά το παρελθόν όσο και σήμερα, Νομικοί
Σύμβουλοι Υπουργείων, Τραπεζών, Ν.Π.Δ.Δ., και Δ.Ε.Κ.Ο., καθώς και πλήθους ελληνικών και αλλοδαπών
ομίλων επιχειρήσεων, με σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις ευρύτερου αστικού, εμπορικού και διοικητικού
ενδιαφέροντος, ενώ έχουν υπηρετήσει ως επικεφαλής οργανισμών και φορέων τη δημόσια διοίκηση.
Συγχρόνως, η δικηγορική μας εταιρεία διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε ζητήματα συμβουλευτικής και
γνωμοδοτικής δικηγορίας, εκπροσώπησης ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών και φορέων σε διεθνή fora
και ευρωπαϊκά όργανα, ενώ οι εταίροι της έχουν μετάσχει ατομικά σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εντός
της ελληνικής δημόσιας διοίκησης καθώς και σε διοικητικά συμβούλια και ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων,
διεθνών διοικητικών οργάνων και άλλων αρχών.
Η Εταιρεία μας και οι συνεργάτες της διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο προστασίας προσωπικών
δεδομένων καθώς και σε όλο το φάσμα που διέπει την αποτελεσματική προστασία του ατόμου και την ακώλυτη
κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων με τις εγγυήσεις του νόμου.
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Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια
Η Εταιρεία μας παρέχει ήδη εκτενώς νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς στο πλαίσιο της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ο
Κανονισμός»), του νέου εθνικού νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019) για την προστασία προσωπικών
δεδομένων και του εν γένει νομικού περιβάλλοντος με το οποίο καλούνται να εναρμονιστούν οι οργανισμοί και
επιχειρήσεις.
Η ομάδα των συνεργατών μας μπορεί να προσφέρει:
1. Υπηρεσίες Νομικής αξιολόγησης του υφιστάμενου status quo των επιχειρήσεων σε σχέση με τον Κανονισμό.
2. Νομική Εναρμόνιση με τον Κανονισμό.
3. Άριστη εκπαίδευση των στελεχών κάθε επιχείρησης επί του γενικού και ειδικού θεσμικού πλαισίου για
τα προσωπικά δεδομένα και τον Κανονισμό.
4. Ειδική γνώση και πρακτική εμπειρία για το σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός συνολικού προγράμματος
διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Κανονισμού.
5. Εξειδικευμένη υποστήριξη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του
Κανονισμού.
6. Συμβουλευτική υποστήριξη του Υπεύθυνου προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) των επιχειρήσεων με την
παροχή εξειδικευμένων συμβουλών.
7. Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), οριζόμενη ενώπιων της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία αναλαμβάνει την παροχή των σχετικών
υπηρεσιών διά του εκάστοτε οριζόμενου υφ’ αυτής συνεργάτη/εταίρου.
8. Νομική εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε
περίπτωση καταγγελίας ή αυτεπάγγελτου ελέγχου.
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Ειδικότερα, η εταιρεία μας έχει ήδη αναλάβει τη νομική αξιολόγηση και συμμόρφωση με τον ως άνω Κανονισμό
για περισσότερους από 30 φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και έχει ήδη οριστεί Υπεύθυνη Προστασίας
Δεδομένων σε αρκετούς από αυτούς τους φορείς. Αναφερόμαστε ενδεικτικά σε ανατεθέντα έργα:

Η Εταιρεία μας έχει οριστεί Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων
(ΥΠΔ), παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές δια των έμπειρων και
καταρτισμένων συνεργατών της:

• στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE),
• στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ),
• στο Ταμείο Αξιοποίησης ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ),
• στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΤΑ),
• στα ΕΛΤΑ Courier, εταιρεία ταχυμεταφορών,
• στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., εταιρεία παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών,
• στην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., όμιλο παροχής ιατρικών – διαγνωστικών υπηρεσιών,
• στην Η.Δ.Ι.Κ.Α., Οργανισμό για την Ηλεκτρονική διαχείριση συστημάτων του Δημοσίου,
• στην Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), μη κερδοσκοπική εταιρεία που ανήκει στο
Δημόσιο και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος,

• στη Grivalia Hospitality- Υποκατάστημα Ελλάδος, εταιρεία επενδύσεων,
• σε διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχειακών μονάδων: Sani Resort, Ikos Resorts, Ikos Andalusia,
• σε διεθνή ασφαλιστική εταιρεία (HDI Global S.A.),
• στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α),
• στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ),
• στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΙΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ),

• στο

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ- ΓΣΕΒΕΕ), και

• στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ),
• στο Δήμο Καλλιθέας,
• στο Δήμο Αγρινίου
• στο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
• στην «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»,
• στην Περιφέρεια Αττικής
• στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ Α.Ε.),
• στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.),
• στην «ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΡΩΓΟΣ Ε.Ε.Α.»
• στο Υπουργείο Πολιτισμού
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Επίσης, η Εταιρεία μας έχει παράσχει υπηρεσίες συμβουλευτικής
υποστήριξης σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
(DPO-SUPPORT):

• σε φαρμακευτικές εταιρείες (ΒΙΑΝΕΞ, Sanofi),
• στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (Ε.Ε.Ι. - Κολλέγιο Αθηνών- Κολλέγιο Ψυχικού),
• σε εταιρεία ανάπτυξης λογισμικών συστημάτων (Relational Technology S.A).,
• στη MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΤΕ
• στην Εθνική Ασφαλιστική (ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.)

Tέλος, η Εταιρεία μας έχει αναλάβει
τη νομική αξιολόγηση και συμμόρφωση:

• Των ΣΕΤΕ - ΙΝΣΕΤΕ- MARKETING IN GREECE, Θεσμικών φορέων στον τομέα του τουρισμού,
• Της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
• Της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας - Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
• Του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - ΤΕΕ,
• Του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών - ΕΕΑ,
• Της ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E, εταιρείας παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών,
• Της FRAPORT A.E.- Εταιρείας διαχείρισης και εκμετάλλευσης των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας,
• Toυ Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α),
• στα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων (ΝΠΔΔ Δήμων)
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• Του Σύνδεσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ),
• Της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΤΑ),
• Εταιρείας διαχείρισης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
• Έξι εκ των μεγαλύτερων συγκροτημάτων ξενοδοχειακών μονάδων

της χώρας καθώς και μιας
ξενοδοχειακής εταιρείας διαχείρισης, ανάπτυξης και παροχής συμβουλών (Hilton, Costa Navarino,
Amanzoe, Niki Beach, Cavo Tagoo, Sani Ikos Resorts, Hotel Brain),

• Τριών εκ των μεγαλύτερων ελληνικών ιδιωτικών σχολείων (Κολλέγιο Αθηνών, Anatolia, Sth Cathrin’s),
• Έξι μεγάλων ιδρυμάτων υγείας του ιδιωτικού τομέα (Όμιλος Βιοϊατρική Αθηνών, Ωνάσειο, Ερρίκος
Ντυνάν, Κεντρική Κλινική Αθηνών, Iasis, Athens Eye Hospital),

• Δύο Εταιρειών διαχείρισης ακινήτων (Grivalia Properties, Prodea),
• Εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίων, καθώς και εταιρειών

επενδύσεων (ΣΜΕΧΑ, Euroxx

Χρηματιστηριακή),

• Διεθνών ΜΚΟ (Γιατροί Χωρίς Σύνορα),
• Διαφόρων σωματείων και ενώσεων προσώπων,
• Διαφόρων βιομηχανικών και φαρμακευτικών εταιρειών,
• Μεγάλης αλυσίδας γυμναστηρίων (Holmes Place),
• Του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης,
• Του Δήμου Αγρινίου,
• Του Δήμου Χαϊδαρίου,
• Του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Για την προσέγγιση των νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η δικηγορική εταιρεία
«ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
χρησιμοποιεί την εκτεταμένη γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία της, προκειμένου να
προσφέρει την πληρέστερη δυνατή παροχή νομικών υπηρεσιών.
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες
A. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή νομικών υπηρεσιών με αντικείμενο τη νομική αξιολόγηση και
εναρμόνιση του Πελάτη με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα δε του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και
του Ν.4624/2019 όπως ισχύει, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά τα ακόλουθα:

– ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
α. Αξιολόγηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε
επεξεργασία

β. Αξιολόγηση συμμόρφωσης με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
γ. Αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης του Πελάτη με το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

δ. Δημιουργία αρχείου καταγραφής της ροής των δεδομένων εντός του Πελάτη
ε. Έλεγχος και αξιολόγηση συμβατικών κειμένων σε σχέση με τις ρήτρες προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα

στ. Έλεγχος διασυνοριακών διαβιβάσεων δεδομένων
– ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
α. Αξιολόγηση της σχέσης του Πελάτη με τρίτα μέρη κατά τη λειτουργία/εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του
β. Ανάθεση αρμοδιοτήτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
γ. Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση Πολιτικών ή / και Διαδικασιών αναφορικά με την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

δ. Καθορισμός διαδικασίας για την έγκαιρη ενημέρωση των υποκειμένων για την συλλογή και
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ε. Ανάπτυξη σχεδίου εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης εργαζομένων και συνεργατών
στ. Διαμόρφωση πλαισίου για τη διενέργεια μελέτης εκτίμησης αντικτύπου ιδιωτικότητας (Data
Protection Impact Assessment)

ζ. Διαμόρφωση συμβατικών όρων και κειμένων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
η. Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση των απαραίτητων ενημερώσεων υποκειμένων για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

θ. Διασφάλιση έγκαιρης και προσήκουσας λήψης συγκατάθεσης
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B. ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΕΥΘΎΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ (DPO)
Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης συμμόρφωσης του Πελάτη με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και του Ν.4624/2019, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Κανονισμού και ειδικότερα η Εταιρεία μας:

α. Ενημερώνει και συμβουλεύει τον Πελάτη ως υπεύθυνο επεξεργασίας, τις Διευθύνσεις και τους
υπαλλήλους του που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο δε αυτό συνδράμει
στη σύνταξη εγκυκλίων και κατευθυντηρίων οδηγιών προς το προσωπικό και τους προστηθέντες
του Πελάτη σχετικά με τις απορρέουσες από τον Κανονισμό υποχρεώσεις, επιμελείται συμβατικών
εγγράφων ή επισημάνσεων/αιτημάτων τρίτων προσώπων απευθυνόμενα προς τον Πελάτη, το
περιεχόμενο των οποίων δύναται να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.

β. Επικοινωνεί με τα υποκείμενα δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων
του προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

γ. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία
δεδομένων και με τις πολιτικές και τη στρατηγική του Πελάτη ως υπευθύνου επεξεργασίας ή του
εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένων της λογοδοσίας, της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της
κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων,

δ. Παρέχει συμβουλές στον Πελάτη όταν ζητείται, όσον αφορά στην εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με
την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίηση της σύμφωνα με το άρθρο 35 του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και το άρθρο 65 του Ν. 4624/2019,

ε. Συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
στ. Ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας του Πελάτη με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης
διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, και
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Ν.4624/2019, ανάλογα με την
περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη
φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

ζ. Επιμελείται και συντάσσει γνωμοδοτήσεις/μελέτες σε εξειδικευμένα ζητήματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων που άπτονται του πεδίου δραστηριότητας του Πελάτη,

η. Συμμετέχει σε συνεδριάσεις, συσκέψεις και λοιπές συναντήσεις του Πελάτη για ζητήματα που
σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
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Γ. ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα Προστασίας Δεδομένων
(DPO - SUPPORT) για τον Πελάτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και του Ν.4624/2019 και
ειδικότερα η Εταιρεία μας:

α. Συνεργάζεται και συμβουλεύει τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πελάτη, ως υπεύθυνο
επεξεργασίας και τους υπαλλήλους του που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Στο πλαίσιο δε αυτό, θα συνδράμει στη σύνταξη εγκυκλίων και κατευθυντηρίων οδηγιών προς
το προσωπικό και τους προστηθέντες του Πελάτη σχετικά με τις απορρέουσες από τον Κανονισμό
υποχρεώσεις, επιμελείται συμβατικών εγγράφων ή επισημάνσεων/αιτημάτων τρίτων προσώπων
απευθυνόμενα προς τον Πελάτη, το περιεχόμενο των οποίων δύναται να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.

β. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πελάτη κατά την επικοινωνία του με τα
υποκείμενα δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού
χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

γ. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πελάτη και συνδράμει στην
παρακολούθηση συμμόρφωσης με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία
δεδομένων και με τις πολιτικές του Πελάτη ως υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος
την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των
υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων,

δ. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πελάτη και παρέχει συμβουλές
στον Πελάτη, όταν ζητείται, όσον αφορά στην εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των
δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίηση της σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων,
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ε. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πελάτη κατά την εν γένει
επικοινωνία του με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα,
συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο προστασίας Δεδομένων του Πελάτη κατά την επικοινωνία του με
την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που σχετίζονται με την
επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, και συνδράμει αυτόν κατά την πραγματοποίηση
διαβουλεύσεων, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα συνδέεται με τις πράξεις
επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της
επεξεργασίας.

στ. Επιμελείται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και συντάσσει γνωμοδοτήσεις/μελέτες σε εξειδικευμένα
ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που άπτονται του πεδίου δραστηριότητας του Πελάτη,

ζ. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πελάτη και συμμετέχει σε συνεδριάσεις,
συσκέψεις και λοιπές συναντήσεις του Πελάτη για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων.

Δ. ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΝΟΜΙΚΉΣ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗΣ ΕΝΏΠΙΟΝ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΑΡΧΏΝ
ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή Νομικής Εκπροσώπησης του Πελάτη ενώπιον οποιασδήποτε
Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο
αυτεπάγγελτων ελέγχων, καταγγελιών, αγωγών κ.ο.κ.
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Βραβεύσεις
Σαφής απόδειξη της επιβράβευσης των αποτελεσματικών και άριστων παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί η
διάρκεια και επέκταση των υφισταμένων συνεργειών της Δικηγορικής μας Εταιρείας, καθώς και η ενίσχυση του
πελατολογίου της με επιχειρήσεις και φορείς που επιζητούν εξατομικευμένες υπηρεσίες και ασφαλείς λύσεις σε
επιχειρησιακά προβλήματα που ανακύπτουν από τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
H Ομάδα GDPR της Δικηγορικής μας Εταιρείας απαρτίζεται από έμπειρους δικηγόρους με διεθνείς πιστοποιήσεις
(IAPP), εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε θέματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ομάδα GDPR
της Εταιρείας μας διακρίθηκε στη διεθνή κατάταξη του «Legal 500» για το 2021.
Η Δικηγορική μας Εταιρεία διακρίθηκε επίσης στην κατηγορία Industry/Law Firms/ΤΜΤ Team και παρέλαβε το
βραβείο «Data Protection & Privacy Team» (RUNNER UP) των Business Law Awards της Εταιρείας Boussias.

Ανάμεσα στα τιμητικά σχόλια της κριτικής επιτροπής για την εταιρεία μας συμπεριλαμβάνονταν τα εξής:

« Η συγκεκριμένη δικηγορική́ εταιρία έχει δημιουργήσει μια πολυπληθή́ ομάδα έμπειρων και
εξειδικευμένων δικηγόρων στον τομέα των GDPR. Το πελατολόγιό της καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα
της εμπορικής δραστηριότητας, αλλά́ και κλάδους υγειάς, τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης.
Συνεπώς είναι σε θέση να ανταποκριθεί́ επιτυχώς σε κάθε επιμέρους θέμα του συγκεκριμένου τομέα,
αφού́ έχει χειριστεί́ και χειρίζεται τα προσωπικά́ δεδομένα από́ πολλές και διαφορετικές όψεις. Η δε
τριβή́ με τόσες διαφορετικές εταιρείες και οργανισμούς, της δίνει σαφώς ένα προβάδισμα εμπειρίας
και γνώσεων. »

« Υψηλό́ επίπεδο υπηρεσιών στον τομέα αυτό́. Βαθμολογείται με βάση τα κριτήρια της καινοτομίας, της
στρατηγικής και της αποτελεσματικότητας. »
« Αδιαμφισβήτητη η σημαντική εξειδίκευσης και μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα προστασίας δεδομένων
προσωπικού́ χαρακτήρα. Εντυπωσιακό́ το πελατολόγιο, ενώ στοιχείο καινοτομίας αποτελεί η
πιστοποίηση ποιότητας της εταιρείας. »
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