
 

                                                                                                                                        

П О К А Н А 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

НКЦ „Решение” ООД    и    ИК „Труд и право” 

Ви канят за участие в 

Традиционния присъствен семинар  и  уебинар  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

10 – 11 ноември 2022 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 

ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА-НИКОЛОВА,  

Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, 

преподавател в Националния институт на правосъдието 

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. 

 

СЕМИНАРЪТ 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 семинара е да бъдат обхванати актуални въпроси в обработването на лични 

данни и в правните механизми за управлението на сигурността на личните данни. 

Семинарът е предназначен за: длъжностни лица по защита на данните, администратори 

на лични данни и обработващи лични данни. 

 

http://trudipravo.bg/uchebni-seminari-predstoyashti/trud-i-sotzialno-osuguryavane/4165-prisastven-seminar-i-uebinar-organizatziya-na-zashtitata-na-lichnite-danni


ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА 

10 ноември 2022 г., четвъртък 

09.30 – 09.35 ч.   Откриване на семинара и уебинара 

09.35 – 11.00 ч.   Тема № 1: 

Материален и териториален обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 

и приложно поле на Закона за защита на личните данни. 

Критерии за определяне на правната уредба, която регулира 

обработването на лични данни, и за определяне на правните 

качества при обработване на лични данни. 

11.00 – 11.30 ч.  Кафе-пауза / почивка 

11.30 – 13.00 ч.  Тема № 2: 

Организация за прилагане на принципите, свързани с 

обработване на лични данни. 

Съдържание на принципите, свързани с обработване на лични 

данни, и механизми за тяхното прилагане. Преценка за наличие на 

правно основание за обработване на лични данни. 

13.00 – 13.50 ч.  Обедна почивка 

13.50 – 15.20 ч.  Тема № 3: 

Обработване на лични данни в контекста на трудово или 

служебно правоотношение – практически въпроси. 

Правни основания за обработване на лични данни на служители и 

кандидати за работа, практически въпроси на прилагането на 

принципите за обработване на лични данни в трудовия контекст. 

15.20 – 15.50 ч.   Кафе-пауза / почивка 

15.50 – 17.20 ч.   Тема № 4: 

Задължения на администратора и обработващия лични данни – 

общ преглед на съдържанието и механизмите за изпълнение. 

Определяне на длъжностно лице по защита на данните, сигурност 

на обработването на личните данни, отговорност на 

администратора, уредба на отношенията между съвместни 

администратори и отношенията „администратор-обработващ лични 

данни“. 

11 ноември 2022 г., петък 

09.30 – 11.00 ч.   Тема № 5: 

Права на субекта на данни. 

Съдържание и ограничения на правата на субекта на данни по 

Регламент (ЕС) 2016/679. Процедура за разглеждане на заявления 

за упражняване на права. Действия на администратора при явна 

неоснователност или прекомерност на исканията на субекта на 

данни. 

11.00 – 11.30 ч.  Кафе-пауза / почивка 

11.30 – 13.00 ч.  Тема № 6: 

http://trudipravo.bg/uchebni-seminari-predstoyashti/trud-i-sotzialno-osuguryavane/4165-prisastven-seminar-i-uebinar-organizatziya-na-zashtitata-na-lichnite-danni


Действия при нарушение на сигурността на личните данни. 

Понятие и видове нарушения на сигурността на личните данни. 

Анализ на риска от нарушението на сигурността, уведомяване на 

надзорния орган, съобщаване на субекта на данни, документиране 

на нарушение на сигурността. 

13.00 – 13.50 ч.  Обедна почивка 

13.50 – 15.20 ч.  Тема № 7: 

Предаване на лични данни в трети държави или международни 

организации. 

Изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 при предаване на лични 

данни в трети държави и международни организации. 

15.20 – 15.40 ч.   Кафе-пауза / почивка 

15.40 – 16.50 ч.   Актуални въпроси от практиката. Дискусия. 

16.50 ч.    Закриване на семинара и 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 „Вечни истини“ 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 40.00 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  

8 ноември 2022 г. 

Плащането може да извършите с банков превод до: 

ТБ „ОББ” АД 

IBAN: BG23UBBS84231010683713, BIC: UBBSBGSF, 

НКЦ „Решение” ООД 

http://trudipravo.bg/nkc-reshenie/zayavki-za-seminari/4166-zayavka-za-uchastie-v-seminar-uebinar-po-organizatziya-na-zashtitata-na-lichnite-danni
http://trudipravo.bg/nkc-reshenie/zayavki-za-seminari/4166-zayavka-za-uchastie-v-seminar-uebinar-po-organizatziya-na-zashtitata-na-lichnite-danni


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 или слушалки. 

Стабилна интернет връзка. 

 

mailto:reshenie@trudipravo.bg
http://www.trudipravo.bg/
http://www.zoom.us/
https://zoom.us/download

