
   
 
Τίτλος Διαδικτυακού Σεμιναρίου: 

Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
και ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής – Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Σκοπός Κατάρτισης: 

Η κατάρτιση των συμμετεχόντων στις πρόνοιες του γενικού κανονισμού για την προστασία 
προσωπικκών δεδομένων και πώς αυτός αφορά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 

Στόχοι Κατάρτισης: 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα 

Γνωρίζουν τί είναι η GDPR και ποιούς αφορά 

Γνωρίζουν τις έξη αρχές της GDPR 

Γνωρίζουν ποιοί είναι οι ελεγκτές (controllers) και ποιοί οι επεξεργαστές (processors) προσωπικών 
δεδομένων 

Γνωρίζουν ποιά θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

Γνωρίζουν το ρόλο και τα καθήκοντα του λειτουργού προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Γνωρίζουν σε ποιές περιπτώσεις ο διαμεσολαβητής θεωρείται επεξεργαστής και σε ποιές ελεγκτής 
προσωπικών δεδομένων 

Γνωρίζουν τι θεωρείται ελεύθερη συγκατάθεση και νόμιμο συμφέρον 

 

Σε ποιους απευθύνεται: Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές – μέλη του Π.Σ.Ε.Α.Δ. με τακτοποιημένη την 
ετήσια συνδρομή τους για το 2022. 

Διάρκεια: 3 ώρες 
 
Μέθοδος διεξαγωγής: Ζωντανή τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM (θα 
δοθούν λεπτομέρειες και οδηγίες από το EIMF και τον Π.Σ.Ε.Α.Δ. μέσω email). 
 
Ημερομηνία: 17 Μάρτιου 2022, 08:45 – 12:30 
 
Πιστοποιητικό για σκοπούς CPD: Οι συμμετέχοντες – νοουμένου ότι παρακολουθήσουν επιτυχώς 
την εκπαίδευση – θα παραλάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό (3 μονάδες) μέσω email από τον 
Π.Σ.Ε.Α.Δ. 
 
Εισηγητής: Αντώνης Καρπασίτης 

Δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τομέα για περισσότερο από σαράντα χρόνια. Εργάστηκε σαν 
ασφαλιστικός λειτουργός στην εταιρεία Ιωάννου & Παρασκευαίδης (J&P) όπου ασχολήθηκε με την 
ασφάλιση έργων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων, σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρο, Λιβύη 
και Σαουδική Αραβία, περιλαμβανομένων αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων, κτιριακών και 
αθλητικών και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, υδατοφρακτών, κλπ. 



   
 
Συνέχισε τη σταδιοδρομία του στην American Life Insurance Co. (Alico)  θυγατρική της AIG όπου 
από το 1996 κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή Κύπρου ενώ είχε και ενεργό συμμετοχή στην 
ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας στην κεντρική Ευρώπη. 

Μετά την εξαγορά της Alico από τη Metlife το 2010 συνέχισε να διευθύνει την Metlife Κύπρου από 
όπου αφυπηρέτησε πρόσφατα. Παράλληλα υπηρετούσε σαν μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της Hellenic Alico Life από της ίδρυσης της το 2000 μέχρι το 2019. 

Διετέλεσε για χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Ασφαλιστικών Εταιρειών και του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου του οποίου υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος. 

Επίσης ήταν από τα ιδρυτικά μέλη και διετέλεσε για χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου του 
AmCham (American Chamber of Commerce) Κύπρου. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

08:45 – 09:00 Προσέλευση των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
09:00 – 10:30 • Ο Γενικός κανονισμός για την προσταστία προσωπικών δεδομένων 

• Οι αρχές της GDPR 
• Τι συνιστά προσωπικά δεδομένα 
• Τι συνιστά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
• Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ασφάλιση 
• Τι συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
• Νομιμότητα επεξεργασίας 

 10:30 – 10:45 Διάλειμμα 
10:45 – 12:15 • Υποκείμενα Προσωπικών δεδομένων 

• Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων 
• Συγκατάθεση 
• Υπεύθυνος επεξεργασίας (Data Controller) και οι υποχρεώσεις  του 
• Προστασία των δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ ορισμού 
• Ο εκτελών επεξεργασία (Data Processor) και οι υποχρεώσεις του 
• Λειτουργός Προστασίας δεδομένων 
• Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ασφάλιση 
12:15 – 12:30  Διάλειμμα 
12:30 – 13:45 • Ενημέρωση και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

• Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
εποπτική αρχή 

• Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
υποκείμενο των δεδομένων 

• Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων 
13:45 – 14:15 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ο ασφαλιστικός 

διαμεσολαβητής 
• Ο διαμεσολαβητής σαν υπεύθυνος επεξεργασίας 
• Ο διαμεσολαβητής σαν εκτελών επεξεργασία 
• Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων 
• Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες 

 


