Покана
Обучителен център „Темида” ви кани да вземете участие в

Семинар на тема

“Новият европейски регламент за защита
на личните данни EU 2016/679 - GDPR”
24 април 2018 г., гр. София, х-л “Силвър”, бул. Симеоновско шосе 6

ЛЕКТОРИ ЩЕ БЪДАТ :

Мария Крумова - Началник отдел „Правни становища и международно
сътрудничество” към Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/

Наталия Николова – Главен експерт в Комисия за защита на личните
данни /КЗЛД/

Николай Цветанов, Адвокатска кантора„Пенков, Марков и партньори“ - Адв. Цветанов притежава 10
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Димитър Тодоров, Адвoкатска кантора „Тодоров ЛЛП“ - Адвокат, вписан към Софийска адвокатска
Димитър Тодоров, Адвoкатска кантора „Тодоров ЛЛП“ - Адвокат, вписан към Софийска
колегия ; Синдик, вписан в утвърдения списък към Министерство на правосъдието на Република
адвокатска
колегия ; Синдик,
вписан в утвърдения
списък
към
Министерство
на правосъдието
на
България;
Представител
по индустриална
собственост,
вписан
в регистъра
към Българско
патентно
Република(БПО)
България;
Представител
по индустриална
собственост,
вписан в регистъра
към Българско
ведомство,
и в списъка
към Служба
на Европейския
съюз за интелектуална
собственост
(СЕСИС).
патентно ведомство, (БПО) и в списъка към Служба на Европейския съюз за интелектуална
собственост
(СЕСИС).
Адвокат
Димитър
Тодоров притежава 7 годишен опит в областта на Търговското право. Като партньор
в

адв. кантора „Тодоров ЛЛП“, адвокат Тодоров е консултирал корпоративни клиенти въввръзка със
Адвокат Димитър
Тодоров
притежава 7 годишен
опит
в областтаразлични
на Търговското
Като
законовите
изисквания
за осъществяваната
дейност
в множество
секториправо.
набизнеса,
партньор
в
адв.
кантора
„Тодоров
ЛЛП“,
адвокат
Тодоров
е
консултирал
корпоративни
кли
енти
включително в областта на изграждането на системи за защита на личните данни.
въввръзка със законовите изисквания за осъществяваната дейност в множество различни сектори
набизнеса, включително в областта на изграждането на системи за защита на личните данни.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕМИНАРЪТ:
Новият регламент изцяло реформира и заменя действащите правила и изисквания за защита на личните
данни. Регламентът влиза в сила на 25 май 2018 г., след което на санкции подлежат всички организации, които
нарушават задължителните правила за защита на личните данни, съгласно EU GDPR 2018. За нарушението им се
предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на
предприятието или 20 000 евро. Обучението е много подходящо за всички фирми, които обработват или
притежават бази данни свързани с дейността си.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО :
-

Разбиране за най-новите тенденции в уредбата за защитата на личните данни. Териториален и материален
обхват на уредбата. Какво извън GDPR да очакваме в бъдеще, което може да повлияе на дейността ни и на
стратегическите ни цели и планове;

-

Практически знания и умения относно нововъведената правна уредба, които ще предпазят Вашия бизнес от
неблагоприятни правни последици;

-

Знания относно стъпките за адаптация към новите правни изисквания и практически насоки;

-

Конкретни съвети за ползите и възможностите, предоставени от новата европейска правна уредба;

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

-

Какво представлява регламент EU 2016/679 - GDPR?

-

Доколко регламентът засяга бизнес дейността на вашата организация?

-

Какви са санкциите на КЗЛД и как да се предпазите?

-

Кога е задължително да наемете или да обучите DPO служител?

-

Може ли да се взимат данни при поръчки пo телефона?

-

Може ли да се изпращат рекламни съобщения след влизането на EU 2016/679 (GDPR)?

-

Как да промените общите условия и договорите с партньори и контрагенти?

-

Кой е отговорен и как трябва да се управлява база данни с клиенти и партньори?

-

Как да се подготвите технически за GDPR?

!!! На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за
защита на личните данни!

ТАКСИ
ЗАаприл
УЧАСТИЕ
Срокът за регистрация за участие в семинара
е до 21
2018 г.
 При регистрация до 15 април - 175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници
 При регистрация след 15 април - 200 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници
(цените са окончателни).
!!! На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за
защита на личните данни!
Срокът за регистрация за участие в семинара е до 21 април 2018 г.

