
 
 
 

 

 EXPERT EVENTS и Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ, със съдействието на 
Фондация „Право и Интернет” организират: 

 
 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: 
 

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ 
EU 2016/679 (GDPR)” 

 
 

14 и 15 декември 2020 г. 
 
 

ЛЕКТОРИ: 
 

- Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната 
асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), 

съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен 
експерт към Фондация „Право и Интернет“ 

 
- Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, 

Петров и Ко.", правен експерт към Фондация „Право и Интернет" 

   
ПРОГРАМА НА ОНЛАЙН СЕМИНАРА: 

 
14 декември 2020 г. - понеделник: 

 
 
09.15 – 09.30 ч. – Вход в онлайн платформата за обучението  
 

 
 
09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 – ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ НА РЕЖИМА НА ЗАЩИТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

 

- Принципи на защита на личните данни – практически измерения. 

Отчетност – как да бъде отчетна организацията ни в съответствие с 

GDPR?  

- Защитата на личните данни в условията на пандемията от COVID-19 – 

значение на режима и влияние върху правата на гражданите. 



- Насоки за определяне ролите на страните при обработване на лични 

данни – администратори, съвместни администратори и обработващи 

личните данни.  

- Трансфери на личи данни извън ЕС – правен режим и възможни 

инструменти за трансфер. Дерогации в особени случаи. Отношения 

между дружества в корпоративни групи при трансфери на данни извън 

ЕС. 

 

Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА 

 
 
11.00 – 11.15 ч. - Почивка 
 

 
 
11.15 – 12.30 ч. – Тема 2 – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ 

 
 

- Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране 

- (Privacy by Default and by Design) – същност и насоки за осигуряване на 

това изискване. 

- Нарушение на сигурността на данните – същност и последици. 

Уведомяване на КЗЛД и съобщаване на субектите на данни. Водене на 

регистър на нарушенията на сигурността. Практически съвети към 

изготвяне на посочената документация.  

- Дигитализация в условията на пандемията от COVID-19 – основни 

аспекти на защитата на личните данни при преминаването в 

дигитален режим на работа и предоставянето на онлайн услуги 

(правни основания; мерки за сигурност; осигуряване на отчетност и 

др.) 

Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА 

 

 

12.30 – 13.00 ч. - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН НА 
ОБУЧЕНИЕТО 

 

 
 
 

 



15 декември 2020 г. - вторник: 

 
 
09.30 - 11.00 ч. – Тема 3 - СЪГЛАСИЕ И ПРОЗРАЧНОСТ 
 

 

- Същност на съгласието. Изисквания за валидност и отчетност. Разлика 

с други фигури – договор и право на информираност. В кои случаи не е 

нужно съгласие? 

- Съгласието в трудовото право – възможни приложения. 

- Прозрачност – практически аспекти на правото на информираност. 

Изключения от задължението за информиране. 

Лектор: адв. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ 

 

 
11.00 – 11.15 ч. - Почивка 
 
 
 

 
11.15 – 12.30 ч. – Тема 4 - СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ 
ДАННИ    

 
 

- Обработване на лични данни на служители и посетители с цел 

противодействие на COVID-19 в предприятието (мерене на 

температура, попълване на въпросници за здравословното състояние, 

правене на тестове и др. под.) 

- Цесията и защитата на личните данни. Нужно ли е съгласие на 

длъжника за обработване на данните му. Възможни правни основания 

за обработването на лични данни при цесията. Други изисквания за 

защита на личните данни при цесията. 

- Защита на личните данни при видеонаблюдение. Правна уредба на 

видеонаблюдението според Конституцията и законите на България. 

Информиране на субектите на данни. Насоки на Европейския комитет 

по защита на данните. 

- Ползване на служебни автомобили – аспекти на защитата на личните 

данни (копиране на шофьорски книжки, GPS следене и т.н.). 

 

Лектор: адв. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ 

 
 



 

12.30 – 13.00 ч. - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ ОТ ВТОРИЯ ДЕН НА 
ОБУЧЕНИЕТО 

 

 


