Oбучителен център „Темида”
организира
семинар на тема
„Новият европейски регламент
за защита на личните данни
( EU 2016/679 - GDPR )”
24 АПРИЛ 2018 ГОДИНА
СОФИЯ, ХОТЕЛ „СИЛВЪР”, БУЛ. „СИМЕОНОВСКО ШОСЕ“ 6

Лектори
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 - Адв. Цветанов притежава 10 годишен опит в
сферата на IT, медии и телекомуникации и оглавява екипа на „Пенков,
Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни. Като
ръководител на екипа, адв. Цветанов организира и провежда
периодични обучения на клиентите на Адвокатското дружество в
областта на защитата на личните данни, чиято цел е запознаване не
само с правната уредба в сферата, но и с практическото й
приложение.
Освен предлаганите обучения, адв. Цветанов, заедно с останалите
членове на екипа, участва в редица неправителствени организации, като
инициира активността на Адвокатското дружество за съдействие по отношение на
имплементирането на новите регулации и разясняването им на бизнеса в България, включително
Общия регламент за защита на личните данни, който ще замени сега действащата Директива от
1995 г.

Вихрен Славчев - изпълнителен директор на Мнемоника и един от
основателите ѝ. Има повече от 15 години опит в сферата на ИТ и
управлението, придобит в разработка на софтуерни продукти,
сферата на недвижимите имоти и услуги и компании във финансовия
сектор.
През 2009 г., заедно с Павел Йосифов, създава Мнемоника. Оттогава
досега, заедно с ръководения от него екип, продължава да изгражда
една от най-динамично развиващите се и успешни български ИТ
компании.
Завършил е Техническия университет във Варна, специалност „Автоматика и системи за
управление“.

Адв. Димитър Тодоров, Адвoкатска кантора „Тодоров ЛЛП“ Адвокат, вписан към Софийска адвокатска колегия ; Синдик, вписан в
утвърдения списък към Министерство на правосъдието на Република
България; Представител по индустриална собственост, вписан в
регистъра към Българско 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 във връзка със законовите изисквания за
осъществяваната от тях дейност в множество различни сектори на бизнеса, включително в
областта на изграждането на системи за защита на личните данни.

Дневен ред
09:30 до 10:00

Регистрация

10:00 до 11.00

Модул 1

11:00 до 11:15

11:15 до 12.15

Адв. Николай Цветанов
1. Какво представляват личните данни.
2.Преглед на правната рамка.
3.Какво ще промени реформата?
4.Какво се включва в обхвата на термина
„лични данни“
Кафе-пауза

Модул 2
Вихрен Славчев
1.Техническа подготовка за EU GDPR 2018
2. Какво е GAP анализ
3. Инвентаризация на данни
4. Съхранение на данни. Сигурност на
информацията (интегритет и

конфиденциалност);
5. Псевдоминизация
6. Криптиране
7.Мониторинг и обмен на данни
8.Механизми за известяване при
компрометиране на данни
9. Роли и отговорности по защита на данни
Общо ниво на съответствие с GDPR
12:15 до 13:30

Официален обяд

13:30 до 14:30

Модул 3

Мария Крумова и Наталия Николова
КЗЛД

14:30 до 14:45

14:45 до 15:45

1. Практически стъпки и указания за
прилагане на новия регламент;
2. Въпроси, свързани със задължението по
регистрация и актуализация на
администраторите на лични данни
3. Въпроси, свързани с процеса по
регистрация и актуализация на
администратори на лични данни
Кафе-пауза

Модул 4

Димитър Тодоров
1.Законови основания за обработване на
лични данни, съгласно GDPR;
2. Задължение за отчетност на лицата,
обработващи личните данни;
3. Длъжностно лице по защита на данните

15:45-16.00

Закриване на семинара и връчване на
сертификати

