
„ЕВРОКИК КОНСУЛТ” ЕООД 
Адрес: град Варна, ул. „Ген. Георги Попов“ №8

Лице за контакт: Калина Кънчева
Тел. +359 898 694841

Е-mail: cpo.eurokik@gmail.com

НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
( EU 2016/679 - GDPR )

НА ВНИМАНИЕТО НА:
УПРАВИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ
СЧЕТОВОДИТЕЛИ
ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

С  Е  М   И  Н  А  Р
НА ТЕМА:

„РЕФОРМАТА В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С
РЕГЛАМЕНТ ( ЕС ) 2016 / 679 - GDPR

(ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ)”

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:    23 март 2018 г.  /петък/
МЯСТО:       Арт салон на Радио Варна 
НАЧАЛО:   9:30 ч.  

 
Регистрацията е между 9:00 и 9:30 ч., а събитието започва в 9:30 ч. 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:
09,30 – 11,30 ч. Работна сесия 1
11,30 – 12,00 ч. Кафе – пауза
12,00 – 14,00 ч. Работна сесия 2

П Р О Г Р А М А

I. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR):

• Какво представляват личните данни;
• Защо е необходим Регламента GDPR?

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  И ФИГУРИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРИНЦИПИ ПРИ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

• Дефиниране – надзорен орган, субекти на данните, администратор и обработващ;
• Задължения и отговорности на администратора и обработващия. Основания за законосъобразно 

обработване. Преценка на приложимото основание;
• "Валидно съгласие";



III. „НОВИ МОМЕНТИ“ В GDPR:

• Oтпадане на регистрационния режим;
• Privacy be design - общо задължение да се прилагат технически и организационни мерки;
• Лице по защита на личните данни (DPO);
• Правото да бъдеш забравен;
• Нарушения на сигурността. Какви мерки трябва да се предприемат;
• Валидно съгласие за обработване;
• Санкции по GDPR;
• Други практически насоки, свързани с прилагане изискванията на GDPR.

ЛЕКТОР: 

адв. Деница Ненова – Адвокатско съдружие "Адвокатска кантора НОРМА – Калев и Ненова" – 
гр. Варна

Адв. Деница Ненова притежава 20 годишен юридически стаж и опит конкретно в сферата на
IT, медии и телекомуникации. Разработва различни становища и проекти в сферата на личните

данни за клиенти на адвокатското съдружие и е част от екипа, провеждащ практически
насочени обучения. Адв. Ненова е редовен участник в семинари и конференции, посветени на

личните данни. Извършва регистрации и пререгистрации на дружествата като
администратори на лични данни в КЗЛД, предоставя правно съдействие при проверки от страна

на КЗЛД, изготвя документация във връзка със събирането, обработването и съхранението на
лични данни и предоставя правни съвети на клиенти на адвокатското дружрество. В

контекста на новоприетия Общ регламент за защитата на личните данни (General Data
Protection Regulation (GDPR)) и принципите, заложени в него, адвокатското съдружие извършва

цялостна проверка за съответствие с изискванията на законодателството във връзка със ЗЛД
на малки, средни и големи предприятия и корпорации в България. Заедно с останалите членове

на екипа, участва в редица неправителствени организации, като инициира активността на
адвокатското съдружие 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. 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

90,00 лв. за участик,
включваща  материали по темата и кафе пауза.

Краен срок за заявки и плащания по банков път:   2  0 март 2018 г. /вторник/.

Тел. 0898 694841 Калина Кънчева
e-mail: cpo.eurokik@gmail.com

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 
Данни за издаване на фактура изпращайте на e-mail:cpo.eurokik@gmail.com. Фактура ще получите на e-
maila, а в оригинал в деня на семинара. 
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