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Cromar Coverholder at Lloyd's

• Η Cromar είναι Ανταποκριτής (Coverholder) των LLOYD’S και διαθέτει πολυετή

εμπειρία στη δημιουργία εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων με την

υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των LLOYD’S, από τα οποία έχει Εξουσιοδότηση

Δέσμευσης (Binding Authority).

• Στόχος μας είναι η δημιουργία ασφαλιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την

αγορά των LLOYD’S, προσφέροντας στον Ασφαλισμένο:

• την Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα των LLOYD’S

• υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και

• καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

• Είμαστε σε συνεχή προσπάθεια εξέλιξης των προγραμμάτων μας για να νιώθετε

ασφάλεια και σιγουριά.
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Διακρίσεις: Best Coverholder Innovation 2016
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• H Αγορά των Lloyd’s, μια αγορά με πάνω
από 330 χρόνια ιστορίας, διοργάνωσε για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα βραβεία
καινοτομίας “Lloyd’s Market Innovation
Awards” τα οποία επιβραβεύουν
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που
δημιουργούνται από μέλη της αγοράς,
βοηθούν την ανάπτυξή της και
προσφέρουν ποιοτικές λύσεις στους
ασφαλισμένους της.

• Στη φετινή διοργάνωση για πρώτη φορά
θεσπίστηκε το βραβείο καινοτομίας για τον
καλύτερο ανταποκριτή “Best Coverholder
Innovation Award” το οποίο κέρδισε η
Cromar.

• Η Cromar συμμετείχε στο διαγωνισμό αυτό
με το www.cyberinsurancequote.gr, μια
καινοτόμα εκπαιδευτική μηχανή για τους
κινδύνους του διαδικτύου και την
αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης
ιδιωτικότητας για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις.

http://www.cyberinsurancequote.gr/
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Ο πελάτης του 2020 

απαιτεί 

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

από τα ξενοδοχεία
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Grant Thornton – Ελληνικά Ξενοδοχεία 2020
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Grant Thornton – Ελληνικά Ξενοδοχεία 2020
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http://www.cyberinsurancequote.gr/insurance/nomothesia/
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Grant Thornton – Ελληνικά Ξενοδοχεία 2020

Εξατομίκευση: 5 Ερωτήσεις  για τα Ξενοδοχεία
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http://www.grant-thornton.gr/globalassets/1.-member-firms/greece/insights/pdfs/surveys/gr_hotels_2020.pdf

http://www.grant-thornton.gr/globalassets/1.-member-firms/greece/insights/pdfs/surveys/gr_hotels_2020.pdf
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General Data Protection Regulation
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General Data Protection Regulation

Το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι

επιχειρήσεις απαιτεί την συμμορφωσή τους με το νέο Γενικό Κανονισμό για

την Προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) ο οποίος απαιτεί από τις

εταιρίες:

• να έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους

• να έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για

την προστασία των πληροφοριών

• να κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω

παραβίασης ιδιωτικότητας

• να σχεδιάζουν προϊοντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία

της ιδιωτικότητας

• να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό

συμβάντος παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων

• να έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων (Data

Protection Officer)

• να έχουν πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και

απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan)
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General Data Protection Regulation 
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• Υποχρέωση Ενημέρωσης Αρχών 

• Εντός 72 ωρών

• Υποχρέωση Ενημέρωσης Πελατών

• Πρόστιμα 

• Εως το 4% του τζίρου τους με max €20m 

• Αποζημιώσεις στα Υποκείμενα των δεδομένων που υπέστησαν 

ζημιά
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Διαχείριση Περιστατικών Data Breach 
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http://www.cyberinsurancegreece.com/news/xenodocheia-peristatika-paraviasis-prosopikon-dedomenon/
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Αντιμετώπιση Περιστατικού Από την Αρχή Προστασίας

Ζήτησε από το Ξενοδοχείο

• πλήθος χρηστών των οποίων τα δεδομένα εκτέθηκαν, είδος

δεδομένων, χρονικό διάστημα που το πρόβλημα ήταν σε ισχύ

• Αν εντοπίστηκε το συμβάν από το ξενοδοχείο και αν ναί σε ποιες

ενέργειες προέβει για την αποκατατάσή του

• Αν ενημερώθηκαν οι υπόλοιποι πελάτες που είχαν κάνει κράτηση

• Αν υπάρχει πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

• Τι είδος προσωπικά δεδομένα τηρούνται

• Ποια η διαδικασία ροής της πληροφορίας από την στιγμή που ο

πελάτης εισαγάγει την κάρτα του μέχρι την ολοκλήρωση της

διαδικασίας κράτησης

• Τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την υλοποίηση της διαδικασίας

• Αν το ξενοδοχείο διαθέτει PCI DSS πιστοποίηση ή οι πάροχοι με

τους οποίους συνεργάζεται
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Αντιμετώπιση Περιστατικού Από την Αρχή Προστασίας

• Το ξενοδοχείο απάντησε οτι ενημέρωσε τον πάροχο της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας κρατήσεων, από τον οποίο θα πρέπει να υπάρξουν οι

απαντήσεις για τις ενέργειες που έγιναν και για λάθος χειρισμούς που

οδήγησαν σε διαρροή δεδομένων

• Η πλατφόρμα κρατήσεων ενημέρωσε την αρχή προστασίας για την

έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που έκανε από την

ημερομηνία εντοπισμού του περιστατικού

• Το ξενοδοχείο απάντησε ότι δεν ευθύνεται για το περιστατικό

• Η πλατφόρμα κρατήσεων απάντησε ότι κατά την διερεύνηση του

συμβάντος προέκυψε το σύστημα παραβιάστηκε από χρήστη ο οποίος

χρησιμοποίησε τα στοιχεία χρήστη που εργαζόταν στο ξενοδοχείο.

• Το ξενοδοχείο θα μπορούσε να αποτρέψει το συμβάν με κατάλληλες

διαδικασίες
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Απόφαση Αρχής 

• Το ξενοδοχείο δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την

προστασία των δεδομένων

• Θα έπρεπε να επιλέγει άτομα με καταλληλα επαγγελματικά

προσόντα

• Το ξενοδοχείο δεν προέβει άμεσα σε ενημέρωση των πελατών του

των οποίων χάθηκαν τα δεδομένα ούτε των υπολοίπων που ήταν

στην πλατφόρμα

• Ομως προχώρησε στην λήψη μέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας και

προέβει σε αναβάθμιση των συστημάτων του (απευθείας σύνδεση

με ασφαλές περιβάλλον τραπεζικού ιδρύματος)

• €5.000 Πρόστιμο

• λήψη καταλλήλων μέτρων ασφαλείας 

• Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού
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http://www.cyberinsurancegreece.com/news/resepsionist-sti-santorini-ypeklepse-stoicheia-karton-1-500-pelaton-kai-archise-tis-ilektronikes-agores-toy-thodori-panagiotidi/
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http://fortune.com/2016/09/23/trump-hotels-settles-new-york-data-breaches/
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Τι καλύπτει η ασφάλιση Cyber Insurance με μια ματιά
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http://www.lloyds.com/
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http://www.cyberinsurancegreece.com/cybersecuresolution/


Hotel Tech 2017                                  Φεβρουάριος 2017 23

www.cyberinsurancequote.gr

http://www.cyberinsurancequote.gr/
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Επικοινωνία
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Νίκος Γεωργόπουλος , cyRM, MBA

Cyber Privacy Risks Advisor

Email: nikos.georgopoulos@cromar.gr

M: 6948 365033

T 210 8028946 (120)

www.cromar.gr, www.cyberinsurancequote.gr, www.cyberinsurancegreece.com
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