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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                       

Εργαστήριο  “GDPR compliance με λογισμικό ανοιχτού κώδικα” 20/12/2018 @17:00 –GDPR compliance με λογισμικό ανοιχτού κώδικα” 20/12/2018 @17:00 –

Athens Digital Lab

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με το δίκτυο 

Enterprise Europe Network–Hellas και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σας καλούν 

την Πέμπτη 20/12/2018 στις 17:00 στο Athens Digital Lab tου Σεράφειου Κέντρου 

Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων  (Σεράφειο 3ος 

όροφος), σε ένα workshop με τίτλο “GDPR compliance με λογισμικό ανοιχτού κώδικα” 20/12/2018 @17:00 – GDPR COMPLIANCE ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ”

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν οι  λύσεις που προσφέρει το ελεύθερο 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να είναι συμβατοί με

το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την διάρκεια του workshop θα παρουσιαστούν λύσεις  ανοιχτού λογισμικού για την 

συμμόρφωση των πληροφοριακών συστημάτων σε 3 βασικές κατηγορίες:

•  Πληροφοριακά συστήματα ανοιχτού λογισμικού καταλογογράφησης δεδομένων 

• Εφαρμογές ανοιχτού κώδικα για συλλογή και διαχείριση δεδομένων 

• Εγγραφή και διαχείριση χρηστών με συστήματα ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης ή 

αλλιώς Identity Access Management (IAM) 

 

Η  συμμετοχή στο workshop είναι ελεύθερη. Συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής   εδώ.  

https://ellak.gr/simmetochi-sto-workshop-gdpr-compliance-me-logismiko-anichtou-kodika/
https://www.openstreetmap.org/way/217627849
https://www.openstreetmap.org/way/217627849
http://ekt.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


Για το Enterprise Europe Network-Hellas

Tο  Enterprise Europe Network-Hellas (www  .  enterprise  -  hellas  .  gr  ), ελληνικός κόμβος του παγκόσμιου
δικτύου  Enterprise Europe Network (http  ://  een  .  ec  .  europa  .  eu  ),  παρέχει  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες
επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
To δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, το οποίο λειτουργεί από το 2008, με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται από 12 οργανισμούς (ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί,
σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια, αναπτυξιακή εταιρεία),  κατανεμημένους σε όλη τη χώρα, οι
οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και
δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, την ευθυγράμμιση
με  ευρωπαϊκές  πολιτικές  και  τη  συμμετοχή  των  εταιρειών  σε  διαβουλεύσεις  για  νέες  πολιτικές
πρωτοβουλίες. 
Το δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες, χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση. Συνεργάζεται με πληθώρα εθνικών οργανισμών για την υποστήριξη των
επιχειρήσεων.

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ (http://eellak.gr/)  ιδρύθηκε το 2008 και  αποτελείται
από  36  Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα  και  Τεχνολογικά  Ιδρύματα.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών
Τεχνολογιών  ΕΕΛΛΑΚ  έχει  ως  κύριο  στόχο  να  συμβάλλει  στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  του
Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο
χώρο της εκπαίδευσης,  του  δημόσιου τομέα και  των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,  ενώ παράλληλα
λειτουργεί ως κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Εκπροσωπεί τα
Creative  Commons,  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του COMMUNIA, του  FAB  LAB  ATHENS
(http://fablabathens.gr/) και μέλος του Open Government Partnership (OGP) Network.

http://www.ogphub.org/
http://fablabathens.gr/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://eellak.gr/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.enterprise-hellas.gr/
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