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

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

“ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В
ДИГИТАЛНА СРЕДА”
10 и 11 май 2021 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:
10 май 2021 г. - понеделник:
09.15 – 09.30 ч. – Вход в онлайн платформата за обучението

09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 – КЛЮЧОВИ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА
-

Особености при обработването на лични данни в дигитална среда.
Примери за обработване на лични данни чрез използване на
съвременните технологии.

-

Ролята на пандемията от COVID-19 в дигитализацията и значението
на настъпващите промени организацията и начина на функциониране
на бизнеса в контекста на защитата на личните данни.

-

Поверителност и цялостност - мерки за сигурност на данните

-

Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране в
дигитален контекст – практически измерения.

-

Нарушения на сигурността на данните - какво да правим и какви са
задълженията ни при нарушение на сигурността на личните данни?

Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА

11.00 – 11.15 ч. - Почивка

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

-

Основни предизвикателства при предаването на данни в дигитална
среда

-

Уреждане на отношенията с обработващи в контекста на съвременните
технологии (облачни услуги, дейта центрове, услуги по поддръжка и
др. под.).

-

Уреждане
независими

на

отношенията
администратори)

с

администратори
–

корпоративни

(съвместни
групи,

или

бизнес

партньори, предоставяне на съвместни услуги и др. под.
-

Трансфери на данни извън ЕС – специфични условия за допустимост
на трансфера. Специфични предизвикателства в дигитална среда,
уреждане на отношенията при верига от под-обработващи.

Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА

12.30 – 12.50 ч. - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН НА
ОБУЧЕНИЕТО

11 май 2021 г. - вторник:

09.30 - 11.00 ч. – Тема 3 - ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА
В КОНТЕКСТА НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
-

Подбор на персонал през онлайн платформи (информираност на
кандидатите, уреждане на отношенията с платформата и др.).
Автоматизирано вземане на решения за подбор – особени правила.

-

Водене на електронно трудово досие – аспекти на защита на личните
данни

-

Основни предизвикателства при работата от разстояние – използване
на служебно/лично оборудване, видеозаснемане и др. под. Специални
правила при обработване на лични данни в сферата на трудовото
право – вътрешни правила и процедури по ЗЗЛД.

-

GPS следене на служебни автомобили

Лектор: адв. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ

11.00 – 11.15 ч. - Почивка

11.15 – 12.30 ч. – Тема 4 - ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ И ПРОБЛЕМИ НА
ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ДИГИТАЛНА СРЕДА
-

Правни основания за обработването на лични данни при онлайн
услуги.

-

Видеозаснемане на уебинари и други подобни събития – възможни
правни основания.

-

Обработване на чувствителни данни за отдалечена идентификация при
ползването на услуги от разстояние.

-

Упражняване на права по GDPR по електронен път.

Лектор: адв. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ

12.30 – 12.50 ч. - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ ОТ ВТОРИЯ ДЕН НА
ОБУЧЕНИЕТО

