
Ωστόσο, η συμμόρφωση με τον Κανονισμό δεν
αποτελεί υποχρέωση που θα έπρεπε να είχε ολοκληρω -
θεί έως τις 25 Μα̈ίου 2018, χωρίς περαιτέρω δράση. 
Ο Κανονισμός αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί
μέρος της καθημερινότητάς μας, και γι’ αυτό, ως μία
συνεχής υποχρέωση, απαιτούνται μέτρα για τη διασφάλιση
της συμμόρφωσης με αυτόν.

Οι εταιρείες θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις επιχει-
ρηματικές τους πρακτικές στην καθημερινή τους λειτουρ-
γία, πρακτικές που μπορεί να χρειάζονται τόσο τακτικές
όσο και έκτακτες συμβουλές και καθοδήγηση για να 
διασφαλιστεί η συνεχής «εναρμόνιση» με τον ΓΚΠΔ.

Η KPMG, ως Platinum επιχειρηματικό μέλος της IAPP 
(International Association of Privacy Professionals), πρωτο-
πορεί στην προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων,
προσφέροντας υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης της
συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, συνεργαζόμενη στενά με τη
CPA Law, ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία, μέλος του 
διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG. 

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από υψηλά καταρτισμέ-
νους συμβούλους στην ασφάλεια των πληροφοριών και
διαπιστευμένους δικηγόρους αναφορικά με τον ΓΚΠΔ 
και περιλαμβάνουν:

— Έλεγχο της συμμόρφωσης με τον κανονισμό, τόσο
ανά περίπτωση όσο και σε ετήσια βάση

— Επανεξέταση αξιολογήσεων επιπτώσεων και πολιτικών
αναφορικά με την προστασία δεδομένων για να 
διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση

— Βελτίωση/ενημέρωση των διαδικασιών και
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων

— Ανασκόπηση ιστοσελίδων

— Παροχή λεπτομερών συστάσεων σχετικά με τις 
δραστηριότητες συλλογής, αποθήκευσης και 
επεξεργασίας δεδομένων

— Εκπαίδευση  του προσωπικού στις απαιτήσεις του 
Κανονισμού

— Ενημερώσεις σχετικά με τροποποιήσεις νομολογίας
και κανονισμών

— Συμβουλές προστασίας δεδομένων κατά περίπτωση
(Pay-as-you-Go)

— Υπηρεσίες υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας
Δεδομένων (DPO)

— Πιστοποίηση δικλείδων ασφάλειας ιδιωτικότητας
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, βάσει του προτύπου
διασφάλισης ISAE3000.

Οι επαγγελματίες μας είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις
εξατομικευμένες απαιτήσεις σας. Μη διστάσετε να επικοι-
νωνήσετε μαζί μας για βοήθεια σε αυτό το σημαντικό κομ-
μάτι της καθημερινής σας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πολλές εταιρείες και οργανισμοί έχουν λάβει μέτρα για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις
του ΓΚΠΔ που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μα̈ίου 2018 και έχουν υιοθετήσει πολιτικές και
διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής των πληροφοριών.

Γενικός Κανονισμός 
Προστασίας Δεδομένων
Έχετε όντως συμμορφωθεί με τον ΓΚΠΔ (GDPR); 
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Compliance however, with the General Data
Protection Regulation is not an obligation completed 
on 25 May 2018 with no further action to be taken.
GDPR is now part of our lives and will continue to be,
and as such an ongoing process, measures are required
to ensure compliance at all times.

Companies should closely follow their business
practices in their day to day operations; practices that
may require both regular and ad hoc advice and
guidance to ensure on-going compliance. 

KPMG, as a Platinum corporate member of IAPP
(International Association of Privacy Professionals),
leads the way in data privacy protection, working
closely with CPA Law, an independent law firm and
member of the international legal and tax network of
KPMG. Our professionals provide GDPR Auditing
Services to organizations aspiring and willing to be
“GDPR ready” at all times. 

Our highly qualified advisors in information security
together with our GDPR accredited lawyers, provide
an array of services, including:

— GDPR compliance implementation audit, both on an
ad hoc or on an annual basis

— Review of Data Protection Impact Assessments and
Policies to ensure ongoing compliance

— Keeping up to date all procedures and systems used

— Website review

— Detailed recommendations on data collection,
storage and processing activities

— Tailor-made personnel training in GDPR
requirements

— Updates on case-law and regulation amendments

— Pay as you go Data Protection advice

— DPO support services

— GDPR privacy controls attestation based on
ISAE3000 assurance standard.

Our professionals are ready to respond to your 
particular needs. Please feel free to contact us for
assistance in this important part of your day to day
business.

Many companies and organizations have taken actions to comply with the GDPR
requirements as of 25 May 2018 and have adopted policies and procedures for the
protection of personal data during the entire life cycle of the information. 

General Data 
Protection Regulation
Are you really GDPR compliant?
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