
 
 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πάνελ συζήτησης
 
Αξιότιμες κυρίες, 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Εν όψει της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού
GDPR για τις ΜμΕ και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε 
προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ («
Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Πειραιώς και την ελληνική εταιρεία 
στις 29/9/2022 προκειμένου να γίνει συνολική αποτίμηση των ευρημάτων και 
αποτελεσμάτων του έργου και να απαντηθούν ερωτήματα.
 
Στην τελευταία συνεδρία θα υπάρχει 
άλλων, εκπρόσωποι ΜμΕ και 
 
Βασικό θέμα θα είναι το 
δημιουργήθηκε, στο πλαίσιο του έργου
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με τον GDP
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά
που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πάνελ συζήτησης 
ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων και
εργαλειοθήκης. 
 
Το Διεθνές Συνέδριο θα πραγματοποιηθ
γλώσσα εργασίας θα είναι η Αγγλική
 
Επισημαίνεται ότι το τελικό 
θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του έργου 
www.dpa.gr καθώς και στα ΜΚΔ
https://www.linkedin.com/in
 
Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε
στέλνοντας e-mail στο logiaki
 
Συνημμένο θα βρείτε το προσωρινό 
 
Με εκτίμηση, 
Η Ομάδα υλοποίησης του έργου “
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Εν όψει της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού έργου «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης του 
και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε 

προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ («byDesign»), που υλοποιεί από τον Νοέμβριο του 2020 η 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο του Πα
Πειραιώς και την ελληνική εταιρεία ICT ABOVO, θα διεξαχθεί διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο 

κειμένου να γίνει συνολική αποτίμηση των ευρημάτων και 
αποτελεσμάτων του έργου και να απαντηθούν ερωτήματα. 

ευταία συνεδρία θα υπάρχει πάνελ συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν
εκπρόσωποι ΜμΕ και επαγγελματίες Πληροφορικής.  

 διαδικτυακό εργαλείο (διαθέσιμο εδώ Online Toolkit
στο πλαίσιο του έργου, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων (ΜμΕ) με τον GDPR.  

Παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά τα μέλη σας και να οριστεί μία/ένας εκπρόσωπος
που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πάνελ συζήτησης ώστε να υπάρξει 

απόψεων και εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή της 

Το Διεθνές Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά 
γλώσσα εργασίας θα είναι η Αγγλική. 

τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα σας αποσταλεί 
στην ιστοσελίδα του έργου https://bydesign-project.eu/

καθώς και στα ΜΚΔ (Twitter: https://twitter.com/byDesignproject
in/bydesignproject). 

εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο πάνελ 
logiaki@dpa.gr.  

το προσωρινό πρόγραμμα του Συνεδρίου προς ενημέρωσή σας.

Η Ομάδα υλοποίησης του έργου “byDesign” 
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«Διευκόλυνση της συμμόρφωσης του 
και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε 

από τον Νοέμβριο του 2020 η 
, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 

Διεθνές Συνέδριο 
κειμένου να γίνει συνολική αποτίμηση των ευρημάτων και 

θα συμμετέχουν, μεταξύ 

Online Toolkit) που 
με στόχο τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των 

τα μέλη σας και να οριστεί μία/ένας εκπρόσωπος 
ώστε να υπάρξει εποικοδομητική 

εφαρμογή της εν λόγω 

στις 29/9 και η 

ρίου θα σας αποσταλεί έως τις 23/9 και 
project.eu/ και της Αρχής 

byDesignproject και LinkedIn: 

στο πάνελ έως τις 20/9 

προς ενημέρωσή σας. 


