Εκπαιδευτικό Εργαστήρι:
«Πρακτική εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων στον τομέα της υγείας»

Τετάρτη 18/4/2018 από 9:00 – 16:00, Λευκωσία
Περιγραφή και Στόχοι:
Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επαγγελματιών ψυχολόγων οι οποίοι προσανατολίζονται στον
ιδιωτικό τομέα. Μια ιδιωτική επιχείρηση εμπεριέχει πολλές προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές συνήθως δε
διδάσκονται στα πανεπιστήμια και ως εκ τούτου νέοι επαγγελματίες μπαίνουν στον ιδιωτικό τομέα χωρίς
επαρκείς γνώσεις στον τομέα αυτό.
Ο Κανονισμός (EΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών, θα τεθεί σε
εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Ο Κανονισμός ενισχύει τα υφιστάμενα δικαιώματα που απορρέουν
από την Οδηγία του 1995, εισάγει νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως το δικαίωμα λήθης, το δικαίωμα
φορητότητας των δεδομένων και την υποχρέωση γνωστοποίησης παραβίασης των δεδομένων και
ενισχύει τις Αρχές της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας.
Το σεμινάριο αυτό θα εισαγάγει τις γενικές αρχές και τις υποχρεώσεις του νέου κανονισμού, καθώς και τα
δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και θα επικεντρωθεί κυρίως στα δεδομένα υγείας και ιδίως
στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους επαγγελματίες υγείας, τη νόμιμη βάση
για την επεξεργασία, την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και τη δυνατότητα φορητότητας των δεδομένων
υγείας.
Εισηγητές:
Μαρία Μιχαηλίδου, Λειτουργός
Η Μαρία Μιχαηλίδου είναι λειτουργός στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων από το 2003. Στο
πλαίσιο των καθηκόντων της συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις και εκδηλώσεις και ασχολείται με την
εκπαίδευση των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων, καθώς και με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
για τους υπεύθυνους επεξεργασίας και το ευρύ κοινό. Η Μαρία Μιχαηλίδου ήταν αποσπασμένη στο
Συμβούλιο της Ευρώπης για τέσσερα χρόνια (2012-2016) και ήταν υπεύθυνη για τις εργασίες
εκσυγχρονισμού της Σύμβασης 108 για την προστασία των δεδομένων, για την προώθηση της Σύμβασης
108 σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας. Συμμετείχε
περαιτέρω στην προετοιμασία της Σύστασης στον τομέα της απασχόλησης. Σπούδασε δημόσια διοίκηση
στη Λυών της Γαλλίας.
Απευθύνεται σε μέλη του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
● Εγγεγραμμένοι Ειδικοί Ψυχολόγοι
● Μεταπτυχιακοί φοιτητές εφαρμοσμένων προγραμμάτων Ψυχολογίας
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Συμμετοχή:
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις
συμμετοχής μέχρι 10 Απριλίου 2018 (ακολουθεί Φόρμα Εγγραφής).
Χώρος: Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (Κλήμεντος 17 & 19, Λευκωσία)
Πρόγραμμα:
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, 9:00 - 16:00
(διάλειμμα για καφέ: 11:00 - 11:30, διάλειμμα για μεσημεριανό 13:30 - 14:30)
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Φόρμα Εγγραφής
«Πρακτική εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον τομέα της υγείας»
Εγγραφή:
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Απριλίου 2018, αποστέλλοντας την αίτηση σας στο

secretary@cypsa.org.cy
Ονοματεπώνυμο:
Επαγγελματική ιδιότητα (κυκλώστε):
Εγγεγραμμένος Ειδικός Ψυχολόγος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Εφαρμοσμένου Προγράμματος Ψυχολογίας
Μέλος ΣΨΚ (κυκλώστε):
Τακτικό μέλος
Μη Τακτικό μέλος
Υπηρεσία/ Τομέα:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Ε-mail:
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