
П О К А Н А 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

НКЦ „Решение” ООД    и    ИК „Труд и право” 
Ви канят за участие в 

Присъствен  семинар  и  уебинар  

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
Актуални въпроси в обработването на лични данни 

12 – 13 октомври 2021 г. 
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия” 

Лектори 

Д-р НЕВИН ФЕТИ,  
Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния 

институт на правосъдието и в Института по публична администрация, съавтор на 
книгите „Защита на личните данни“ и „Прилагане на защитата на личните данни“ 

ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА-НИКОЛОВА,  
Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в 
Националния институт на правосъдието, съавтор на книгите „Защита на личните данни“ 

и „Прилагане на защитата на личните данни“ 

Семинарът ще бъде излъчван в реално време в Zoom! 
Вие можете да изберете един от следните варианти за участие: 

1. Присъствен семинар. 
2. Уебинар по интернет в Zoom.  

УЧЕБНИЯТ СЕМИНАР Е НАСОЧЕН ПРЕДИМНО КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА 
ПОДГОТОВКА НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА 

ОСНОВАТА НА 
• Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 март 2016 г. 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. 
• Закона за защита на личните данни 
Целта на учебния семинар е да бъдат обхванати актуални въпроси в обработването на 
лични данни и в правните механизми за управлението на сигурността на личните данни. 
Учебният семинар е предназначен за: длъжностни лица по защита на данните, 
администратори на лични данни и обработващи лични данни. 

 
Учебният семинар ще се проведе при съблюдаване на всички изисквания 

за предпазване от Covid-19!

http://trudipravo.bg/uchebni-seminari-predstoyashti/trud-i-sotzialno-osuguryavane/3942-ucheben-seminar-uebinar-dlazhnostno-litze-po-zashtita-na-dannite


ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА / УЕБИНАРА 
12 октомври 2021 г. 

09.30 – 09.35 ч.   Откриване 
09.35 – 11.00 ч.   Тема № 1: 

Законосъобразност на обработването на лични данни. 
Принципът за законосъобразност на обработването в тесен и 
широк смисъл. Доказване наличието на правно основание на 
обработването на лични данни. Изисквания при позоваване на 
обществен интерес или законен /правен/ интерес като основания 
за обработване на лични данни. Особености на обработването на 
лични данни от публични органи. 

11.00 – 11.20 ч.  Кафе-пауза / почивка 
11.20 – 12.45 ч.  Тема № 2: 

Специфични изисквания при обработване на лични данни в 
контекста на трудово или служебно правоотношение. 
Обхващат се подходящите правни основания за обработване на 
лични данни в контекста на трудово или служебно 
правоотношение, приложно поле на съгласието като основание за 
обработване на лични данни. Обработване на специални 
категории лични данни. Гарантиране на добросъвестност и 
прозрачност на обработването, спазване на другите принципи, 
свързани с обработването на лични данни. Съхранение на лични 
данни на участници в процедури по набиране и подбор на 
персонал. Видеонаблюдение на работното място – балансиращ 
тест за наличие на законен интерес, законово задължение или 
съгласие? 

12.45 – 13.30 ч.  Обедна почивка 
13.30 – 15.00 ч.  Тема № 3: 

Предаване на лични данни. 
Предаване на лични данни между самостоятелни 
администратори, между съвместни администратори, между 
администратор и обработващ лични данни, между обработващ 
лични данни и обработващ подизпълнител. Предимства при 
използването на стандартни договорни клаузи по чл. 28, пар. 3 и 
4 от Регламент (ЕС) 2016/679. Изисквания към съдържанието на 
договореността между съвместни администратори. Предаване на 
лични данни в трети държави. 

15.00 – 15.20 ч.   Кафе-пауза / почивка 
15.20 – 16.50 ч.   Тема № 4: 

Изисквания при използване на „бисквитки“. 
Определяне дали чрез „бисквитките“ се обработват лични данни. 
Законосъобразност и прозрачност при използването на 
„бисквитки“. 



13 октомври 2021 г. 
09.30 – 11.00 ч.   Тема № 5: 

Сигурност на обработването на лични данни. 
Анализ на риска – критерии, избор на подходяща методика, 
степенуване на риска, прилагане на подходящи технически и 
организационни мерки за защита. Оценка на въздействието върху 
защитата на данните. Предварителна консултация с надзорния 
орган. 

11.00 – 11.20 ч.  Кафе-пауза / почивка 
11.20 – 12.45 ч.  Тема № 6: 

Анализ на риска от нарушение на сигурността на личните 
данни. Действия при нарушения на сигурността на личните 
данни. 
Обхващат се практическите стъпки за прилагане на изискванията 
по чл. 33 и 34 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

12.45 – 13.30 ч.  Обедна почивка 
13.30 – 15.00 ч.  Тема № 7: 

Въвеждане/преразглеждане на вътрешни правила, процедури 
и политики за защита на данните. 
Препоръки към обхвата и съдържанието на вътрешни правила, 
процедури и политики за защита на данните. Значение във връзка 
с прилагане на принципа за отчетност. 

15.00 – 15.20 ч.   Кафе-пауза / почивка 
15.20 – 16.50 ч.   Дискусия по въпроси на участниците 
16.50 ч.    Закриване на семинара / уебинара 

Цена за участие в присъствения семинар: 360.00 лв. с ДДС 
Цената включва: лекции, консултации, кафе-паузи, учебни пособия, учебни материали 
в електронен вид, книжката „Биляна платно белеше. Македонски народни песни“ и 

удостоверение за участие в семинар. 

Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС 
Цената включва: лекции, консултации, учебни материали в електронен вид и 

удостоверение за участие в уебинар. 

Доплащания за: Цена с ДДС:

Книгата „Прилагане на защитата на личните данни“ 32.00 лв.

Два обяда 36.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Централ” **** 66.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Централ” **** 108.00 лв.

В цената на нощувката е включена закуска, ползване на сауна и парна баня. 



ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Заявка за участие можете да попълните тук. 

Крайният срок за заявяване на участие и заплащане на семинара/уебинара е  
7 октомври 2021 г. 

Плащането може да извършите с банков превод до: 

ТБ „ОББ” АД 
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713 

BIC: UBBSBGSF, 
НКЦ „Решение” ООД 

Всеки участник може да изпрати въпросите си към лекторите предварително на 
нашия имейл: reshenie@trudipravo.bg. 

Допълнителна информация по нашето предложение можете да получите на:  
02/981-13-76, 088/845-19-64, 088/500-00-08 и www.trudipravo.bg. 

 

 
Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us). 
Необходимо е предварително да инсталирате Zoom на Вашето устройство от 
https://zoom.us/download. 
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите 
на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви 
изпратим и допълнителна информация за уебинара. 
Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство. 
Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет 
или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или 
слушалки). Стабилна интернет връзка. 

http://trudipravo.bg/nkc-reshenie/zayavki-za-seminari/3955-zayavka-za-uchastie-v-seminar-uebinar-po-dlazhnostno-litze-po-zashtita-na-dannite
http://trudipravo.bg/nkc-reshenie/zayavki-za-seminari/3955-zayavka-za-uchastie-v-seminar-uebinar-po-dlazhnostno-litze-po-zashtita-na-dannite

