
Τo μόνο που χρειάζεστε είναι μια σύνδεση στο Internet

Για τον έλεγχο και περιορισμό

των κινδύνων από την επεξεργασία 

Προσωπικών Δεδομένων

.

RIBIA
RISK BASED INTERNAL AUDIT
an e-On Integration product

 Αυτοματοποιημένες αξιολογήσεις εκτελούντων την 
Επεξεργασία

 Ασφαλή πρόσβαση από εξωτερικούς χρήστες

 Ενσωμάτωση διαδικασιών

 Χαρτογράφηση κινδύνων

 Μετρήσεις επιπτώσεων

 Ενοποιημένη αναφορά των δραστηριοτήτων 
προστασίας δεδομένων

 Βελτίωση διαδικασιών συμμόρφωσης

 Καταγεγραμμένες αποδείξεις

 Γιατί καλύπτει την υποχρέωσή σας για διεξαγωγή Data Process Impact Assessment -
DPIA (Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Προστασία Δεδομένων) στις υφιστάμενες διαδικασίες σας καθώς και 
σε όλες τις νέες διαδικασίες που θα εφαρμόσετε στην επιχείρησή σας.

 Γιατί πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι έχετε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι οι 

εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό σας, συμμορφώνονται εξίσου με τον κανονισμό.

 Γιατί πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι οι αρχές που ακολουθείτε για την προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων εξετάζονται και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων, γνωστή και ως DPIA, αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση 
σύμφωνα με το άρθρο 35 του GDPR. Όταν μια διαδικασία της επιχείρησής σας είναι πιθανό να οδηγήσει σε 
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εσείς ως υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
προχωρήσετε σε DPIA, πριν εφαρμόσετε την διαδικασία αυτή ή σε περίπτωση που η διαδικασία υπάρχει πριν από 
την εφαρμογή του νέου Κανονισμού θα πρέπει να εξετάσετε και να επανεκτιμήσετε την διαδικασία αυτή όσον 
αφορά την Προστασία των Δεδομένων και σε περίπτωση που αυτή δεν είναι ικανοποιητική να την 
επανασχεδιάσετε. DPIA εφαρμόζεται για μια μεμονωμένη διαδικασία ή και για μια ομάδα παρόμοιων διαδικασιών 
που εμφανίζουν ίδιο επίπεδο κινδύνων.

Επίσης, κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας που συμμετέχει στην επεξεργασία είναι υπεύθυνος για τη ζημία που 

προκάλεσε η εκ μέρους του επεξεργασία που παραβαίνει τον κανονισμό. 

Γιατί χρειάζεστε to RΙΒΙΑ

Τι επιτυγχάνετε με το RΙBIA

Την αξιολόγηση των διαδικασιών σας έτσι ώστε να 

εξασφαλίσετε και να αποδείξετε ότι τα μέτρα που λαμβάνετε 
κατά την εκτέλεση τους και αφορούν την προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων είναι επαρκή. 

GDPR

RISK
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 Εισαγωγή ή δημιουργία λιστών ελέγχου 

αξιολόγησης

 Επαναλαμβανόμενες εύκολες στη χρήση

λίστες για την εκτίμηση του κινδύνου

 Εργαλείο για την εκτίμηση των επιπτώσεων 

της διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων 

 Καταγραφή εκτιμήσεων και εντοπισμός των σημείων 

Υψηλού Κινδύνου

 Αυτόματη σύγκριση κινδύνων έναντι μέτρων που 

λαμβάνονται

 Προτεινόμενες περιοχές όπου χρειάζονται να παρθούν μέτρα 

μείωσης του κινδύνου.

 Υπολογισμός επιπτώσεων από κάθε κίνδυνο

Εύκολη διανομή σε 

εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χρήστες με 

την αυτόματη δημιουργία 

διεύθυνσης URL για κάθε 

αξιολόγηση


