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Διάχυση 
Προσωπικών 
Δεδομένων στο 
χώρο της υγείας



• Υπάρχει διαβάθμιση στις ιατρικές
πληροφορίες; Ξέρετε ποιος έχει πρόσβαση σ’
αυτές;

• Μπορείτε να εντοπίσετε περιστατικά
ασφάλειας και να αντιδράσετε έγκαιρα;

• Μπορείτε να προστατέψετε τα δεδομένα που
είναι αποθηκευμένα στο file server ή στο
cloud και σε φορητές συσκευές;

• Γίνεται αξιολόγηση προμηθευτών και
υπευθύνων επεξεργασίας; Είναι ασφαλής η
απομακρυσμένη πρόσβαση συνεργατών;

• Μπορείτε να εφαρμόσετε τις πολιτικές
ασφάλειας που έχετε αναπτύξει στο σύνολο
του οργανισμού;

Βασικά 
προβλήματα 
εφαρμογής



• Κρυπτογραφούνται δεδομένα και
πληροφορίες;

• Εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η
ακεραιότητα κατά την αποστολή ιατρικών
εξετάσεων και δειγμάτων;

• Εφαρμόζεται τμηματοποίηση και
διαχωρισμός στα δίκτυα;

• Εκπαιδεύεται το προσωπικό στις εξελίξεις τις
τεχνολογίας και σχετικά με τον ΓΚΠΔ;

• Υπάρχει διαδικασία διαχείρισης
συγκαταθέσεων και πληροφόρησης;

Βασικά 
προβλήματα 
εφαρμογής



Προκλήσεις

Έλλειψη εξειδίκευσης εντός των οργανισμών

Αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο

Ταχύτητα αλλαγών

Κατανόηση πολυπλοκότητας ασφάλειας

Νέες απειλές κάθε μέρα

Χρόνος ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων



Αντιμετώπιση 
προκλήσεων

Security metrics AuthenticationSecurity Management

User interaction

Dispute resolution

Secure 
Healthcare IS

Authorization

De-Identification
Cryptographic 

protection



Σύστημα 
Διαχείρισης 
Προστασίας 
Προσωπικών 
Δεδομένων & 
Ασφάλειας 
Πληροφοριών

Ιατρικό, 
Νοσηλευτικό & 

Παραϊατρικό 
Προσωπικό

Διαδικασίες

Τεχνολογία



Εφαρμογή 
Συστήματος 
Διαχείρισης 

Health IT 
Governance

 Accountability

 Transparency

 Integrity

 Protection

 Compliance

 Availability

 Retention

 Disposition

HIM

HICTHI
ITGov

Health Informatics:
Information Systems

Health Information 
Management:
Records
Coding
Documentation
Policy
Guidelines
Administration

Health Information 
& Communication 
Technologies:
Infrastructure 
Technology & tools



eLearning

οικονομία/ 
εξοικονόμηση πόρων

Προσβασιμότητα 24/7
αύξηση 

παραγωγικότητας

άμεση 
επικαιροποίηση

απλοποίηση 
διαδικασίας 

εκπαίδευσης
εκπαίδευση για όλους

Μέτρηση απόδοσης 
της εκπαίδευσης



GDPR 
Compliance 

Platform

Παρακολούθηση των αλλαγών και των εξελίξεων του 
θεσμικού πλαισίου

Συμμόρφωση προμηθευτών και συνεργατών

Περιστατικά διαρροής δεδομένων

Καταγγελίες και παράπονα που σχετίζονται με τα προσωπικά 
δεδομένα

Διαδικασίες υποδοχής και υλοποίησης των δικαιωμάτων των 
φυσικών προσώπων

Διαχειρίζεται
• εύκολα
• πρακτικά
• αποτελεσματικά



➢CISO-as-a-Service

➢DPO-as-a-Service

➢ Incident Management (Data breaches)

➢ Penetration Tests/ Vulnerability Assessments

➢ Secure Coding

➢ Security Drills

➢GDPR Assessment & Compliance

➢ InfoSec Audits for 3rd Parties

➢ ISO 27001, 27018, 22301, 20000 (ITSM) 

Οι Λύσεις μας (1/2)



➢eLearning:
✓Cyber Security

✓GDPR Awareness

✓DPO Masterclass

✓GDPR Compliance Platform

➢Λογισμικό Qontract για την αξιολόγηση προμηθευτών, 
συνεργατών και υπευθύνων επεξεργασίας

➢Λογισμικό eQual για την αυτοματοποίηση των εταιρικών 
διαδικασιών

➢Λογισμικό GRC (Governance Risk Compliance)

➢specialized workshops:
✓Cyber Security

✓GDPR

Οι Λύσεις μας (2/2)



Alpha 
Υποστηρικτικών
Εργασιών

πάνω από 
180 έργα GDPR 

από τον 
Δεκέμβριο του 

2016


