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Програма за целодневно обучение на тема: 

„ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА GDPR“ 

 

Дати: 25.09.2018 г. 

Място на провеждане: Българска стопанска камара, адрес: ул. „Алабин“ 16, 1000 Център, 

София 

Организатор: Българска стопанска камара и Фондация „Право и Интернет“ 

 

9:00 ч. – 09:30 ч. – Регистрация на участниците  

 

09:30 ч. – 11:00 ч. Тема 1  

Текущо състояние на нормативната уредба – промени в националното 

законодателство във връзка с GDPR. Основни стъпки по привеждане в съответствие 

с и по спазване на GDPR.   

- Текуща правна рамка на защитата на личните данни – специални национални правила.  

- Нужни ли са т. нар. инвентаризация (data mapping) и GAP анализ (анализ на пропуските 

и съответствието) за спазване на изискванията на GDPR.  

- Обхват и как да направим инвентаризация и GAP анализ – на цялата съществуваща 

дейност, както и за бъдещи дейности.  

Практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR (1) 

- Информираност на физическите лица (Политики за защита на данните/ декларации за 

информираност);  

- Валидни основания за обработва на лични данни – нужно ли ни е съгласие? 

Лектор: адв. Десислава Кръстева 

 

11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза 

11:30 ч. – 13:30 ч. Тема 2 

Практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR (2) 

- Отчетност – регистри, оценки на въздействието и др.;  

- Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или 

обработващи лични данни;  

- Надлежни инструменти за трансфер на данни към трети страни;  
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- Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли 

е криптиране или псевдонимизиране на данните? 

- Сертификация – нужно ли е специално сертифициране и ако да, какво трябва да е то?  

Лектор: адв. Десислава Кръстева 
 

13:30 ч. – 14:30 ч. – Обедна почивка 

 

14:30 ч. – 15:30 ч. Тема 4 

Специфични дейности по обработване на лични данни 

- Профилиране, автоматизирани решения и таргетирана реклама. Същност и практически 

ползи за организациите. Допустимост и правни гаранции за субектите на данни. 

- Защита на личните данни при видеонаблюдение. Правна уредба на видеонаблюдението 

според конституцията и законите на България. Информиране на субектите на данни. 

Лектор: адв. д-р Мартин Захариев 

 

15:30 ч. – 16:00 ч. – Кафе пауза 

 

16:00 ч. – 17:00 ч. Тема 4 

Вътрешноорганизационни аспекти на защитата на личните данни в предприятието    

- Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) – необходимост от назначаването му, 

отношения на ДЛЗД с организацията, с надзорния орган и субектите на данни. Задачи 

на ДЛЗД. 

- Защита на личните данни на работниците и служителите. Правни основания за 

обработване на лични данни при подбор, при сключване и изпълнение на трудовия 

договор. Обработване на лични данни на бивши служители. 

- Водене на регистри по чл. 30 от GDPR – кои организации трябва да водят регистри и 

какви са най-често водените регистри? 

Лектор: адв. д-р Мартин Захариев 

17:00 ч. – 17:30 ч. Тема 4 

Практически казус, свързан с прилагане на изискванията по чл. 30 от Регламент 

2016/679  

Лектор: адв. д-р Мартин Захариев  

 

17:30 ч. – 17:45 ч. Закриване на семинара и връчване на сертификатите за участие 


