
1 

GDRR AS A SERVICE 

Nikos Zachariadis- CCO 



Σχετικά με τη 
Lancom 

Η Lancom είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο 
πεδίο των IT υπηρεσιών, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες data center, cloud computing και 
τηλεπικοινωνιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει δύο enterprise 
cloud data centers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρέχοντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών της 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.  

LANCOM WHO is WHO  
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Iδιόκτητες εγκαταστάσεις 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 



CLOUD SERVICES DATA CENTER TELECOMMUNICATIONS 

MANAGED SERVICES 
HIGH PERFORMANCE COMPUTING 

 

What we do 
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Ο όρος «as-a-service» 
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DPO as a Service 
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 Σύντομη Περιγραφή υπηρεσιών DPO as a Service 

Στάδιο 1 – Προετοιμασία/Επισκόπηση/ 

Πραγματοποιείται μια συνολική επισκόπηση του χειρισμού των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η επιχείρηση, με 
πληροφορίες που αντλούνται από όλα τα τμήματα εμπλοκής στην 
διαδικασία. Ακολουθεί αναλυτικός έλεγχος των συστημάτων 
πληροφορικής και φυσικής φύλαξης δεδομένων και έλεγχος 
συμβατότητας, ώστε να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες για την προετοιμασία των δύο κύριων παραδοτέων 
αυτής της φάσης ( Επίπεδο Συμμόρφωσης και Διαδικασίες 
Υλοποίησης) 
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 Σύντομη Περιγραφή υπηρεσιών DPO as a Service 

Στάδιο 2 – Εφαρμογή Διαδικασιών Υλοποίησης   

Στο στάδιο αυτό υλοποιούνται τα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα που έχουν προκύψει ως 

απαιτήσεις από τα παραδοτέα του Σταδίου 1 με σκοπό 

η επιχείρηση να έχει φτάσει στο μέγιστο βαθμό της 

συμμόρφωσης των λειτουργιών της με τον Κανονισμό 

GDPR. 
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 Σύντομη Περιγραφή  DPO as a Service 

Στάδιο 3 – Υποστήριξη/Επιθεώρηση  

Για να είναι επιτεύξιμος ο στόχος διατήρησης της συμμόρφωσης 

της επιχείρησης με τον Κανονισμό GDPR απαιτείται η συνεχής 

παρακολούθηση και συντήρηση του εγχειριδίου λειτουργίας που 

θα δημιουργηθεί, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν τμήματα ή 

μονάδες που δεν λειτουργούν με βάση τον κανονισμό, οι οποίες και 

θα πρέπει να προσαρμόζονται άμεσα. 

Η Lancom με το εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει τα 

καθήκοντα Data Protection Officer As A Service, ελέγχοντας σε 

μηνιαία βάση, όλες τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό 

λειτουργίες. 
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                                                     Ευχαριστούμε  

Επικοινωνήστε μαζί μας 

214 100 1000 

gdpr@lancom.gr 


