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ΜΜΕ και προστασία προσωπικών δεδομένων: Ημερίδες ενημέρωσης  

Στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου 2021 και λίγο πριν το ευρωπαϊκό έργο mindtheDATA ολοκληρωθεί, οι εταίροι του έργου οργάνωσαν ημερίδες ενημέρωσης στη Βουλγαρία, 

την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πολωνία. Ο σκοπός των ημερίδων ήταν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου εκπρόσωποι μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 

σύμβουλοι επιχειρήσεων, εκπαιδευτές στην επαγγελματική κατάρτιση σε τομείς σχετικούς με το management, καθώς και ειδικοί στο χώρο της προστασίας δεδομένων. 

Παρουσιάστηκαν τα βασικά εργαλεία και το σύνολο του υποστηρικτικού κι εκπαιδευτικού υλικού που είναι δωρεάν διαθέσιμα για συμβούλους κι επιχειρήσεις. Στις 

ενημερωτικές ημερίδες απευθυνθήκαμε σε ένα πλατύ φάσμα διαστάσεων που απασχολούν τις επιχειρήσεις, όπως το πλαίσιο της συμβουλευτικής, τη διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού, την προετοιμασία μελλοντικών managers στην επαγγελματική κατάρτιση, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τις εξελίξεις που 

συνδέουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) με το πεδίο πιστοποιήσεων ISO.    

 

Bουλγαρία 

To Εμπορικό Επιμελητήριο του Yambol στη Βουλγαρία πραγματοποίησε δύο ενημερωτικές ημερίδες στις 14 και 28 Οκτωβρίου 2021 αντίστοιχα. Συμμετείχαν 50 άτομα, 

σύμβουλοι επιχειρήσεων, υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και managers μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η βουλγαρική ομάδα που υλοποιεί το έργο σε εθνικό 

επίπεδο, εστίασε στις προκλήσεις του ΓΚΠΔ, αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει ως κομμάτι της οργανωσιακής κουλτούρας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Παρουσιάστηκε σε βάθος η online εκπαιδευτική πλατφόρμα του mindtheDATA, καθώς και το Εγχειρίδιο για συμβούλους επιχειρήσεων, με στόχο να αναδειχθούν οι τρόποι 

που αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ συμβούλων κι επιχειρήσεων.   

 

Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2021 από τη Μίλητο Συμβουλευτική ΑΕ σε συνεργασία με την EQA Hellas. Προσκλήθηκαν και συμμετείχαν 50 

περίπου εκπρόσωποι μικρών και μεσαίων εταιρειών, σύμβουλοι, ειδικοί σε θέματα ISO και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας 

παρουσιάστηκε η φιλοσοφία του έργου mindtheDATA, η εκπαιδευτική πλατφόρμα για συμβούλους κι επιχειρήσεις, καθώς και ευρήματα από την έρευνα που διεξήχθη στα 

αρχικά στάδια του έργου σχετικά με αντιλήψεις και προκλήσεις για συμβούλους κι εταιρείες. Έγινε συγκεκριμένη σύντομη παρουσίαση για τους τρόπους που ο ΓΚΠΔ συνδέεται 

με θέματα ISO, ενώ παρουσιάστηκε κι ο τρόπος με τον οποίο η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ επηρεάζει την κουλτούρα και την καθημερινότητα σε μια πραγματική περίπτωση 

μιας ελληνικής διαφημιστικής εταιρείας.     

 

Πολωνία 

Ο εταίρος του έργου PAIZ Konsulting στην Πολωνία οργάνωσε την τοπική ημερίδα στις 26 Οκτωβρίου 2021 στην πόλη του Lublin. Συγκεντρώθηκαν 30 περίπου ακροατές 

από το χώρο της συμβουλευτικής, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και του management. Η ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο του 4ου forum για την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη (4th Corporate Social Responsibility Forum) της οργάνωσης Lublin Business Club Association. Οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του έργου στην Πολωνία εστίασαν στην 

αξιοποίηση της συμμόρφωσης στον ΓΚΠΔ, ως εργαλείου για την ορθή ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής ευθύνης – διάσταση που ανταποκρίνεται στην 

προσέγγιση του έργου που προκρίνει την προστασία δεδομένων ως επιχειρηματική στρατηγική που υπερβαίνει την απλή συμμόρφωση.   

 

Ισπανία 

Στην Ισπανία η ημερίδα που οργανώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2021 από τον εταίρο του έργου Innovation Training Center σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό IES 

Virgen de las Nieves, εστίασε στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και τη σημασία της κουλτούρας προστασίας δεδομένων στη 

μαθησιακή διαδικασία στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης. Την ημερίδα παρακολούθησαν 31 σπουδαστές και εκπαιδευτικοί στο χώρο του management και της 

επιχειρηματικότητας. Παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν, με στόχο σπουδαστές και εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν, 

αλλά και να αναζητήσουν τρόπους αξιοποίησης της online εκπαιδευτικής πλατφόρμας στο εκπαιδευτικό τους έργο στην επαγγελματική κατάρτιση. Τα οφέλη για τις 

επιχειρήσεις  από την ενσωμάτωση πρακτικών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, απετέλεσαν κι εδώ το κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο κινήθηκε η 

ημερίδα.    

 

Που μπορείτε να βρείτε τα παραδοτέα του mindtheDATA: 

 

• Η πλατφόρμα του mindtheDATA είναι διαθέσιμη δωρεάν εδώ 

• Το εγχειρίδιο του mindtheDATA για τους συμβούλους επιχειρήσεων, το οποίο περιέχει σχετικό υλικό για το έργο, αλλά κυρίως οδηγίες για τη χρήση και την 

αξιοποίηση της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Πολωνικά εδώ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου ιστοσελίδα του έργου 

Ακολουθείστε μας στο Facebook 

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ 

Για την Ελλάδα επικοινωνήστε με τον κο. Κυριάκο Λίγκα lingas@militos.org  

 

Το Mindthedata συντονίζεται από τον οργανισμό Yambol Chamber of Commerce and Industryστη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται από τη Μίλητο Συμβουλευτική 

ΑΕ. Συμμετέχουν οι οργανισμοί Business Support Centre for Small and Medium Enterprises – Ruse (Βουλγαρία), EQA HELLAS S.A. (Ελλάδα), Innovation Training Center (Ισπανία), 

PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Πολωνία) και RNDO (Κύπρος) 

 

  

 

https://training.mindthedata-project.eu/
https://mindthedata-project.eu/outcomes/
https://mindthedata-project.eu/
https://www.facebook.com/MindtheData
http://mindthedata-project.eu/contact/
mailto:lingas@militos.org

