
 
 
 

 

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

 
 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: 
 

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДАННИ” 

 
 

1 и 2 декември 2022 г. 
 
 

ЛЕКТОРИ: 
 

- Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА-ДОНЧЕВА – 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“ 
 

- Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – старши адвокат в Адвокатско дружество 
„Димитров, Петров и Ко.”, старши правен експерт към Фондация „Право и 
Интернет“ и доцент в Университета по библиотекознание и информационни 

технологии 

   
ПРОГРАМА НА ОНЛАЙН СЕМИНАРА: 

 
1 декември 2022 г. - четвъртък: 

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

 
 
09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 – ДОБРИ И ЛОШИ ПРАКТИКИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА 
ЛИЧНИ ДАННИ В ТРУДОВ КОНТЕКСТ 
 

 

- Правни основания за обработването на лични данни в трудов контекст 

– законови задължения, договор, легитимен интерес. Допустимост на 

съгласието. 



- Допустимост на различни видове проверки на миналото (background 

checks) – събиране на свидетелства за съдимост, препоръки от други 

работодатели и др. под. 

- Копиране на лични документи. 

- Информиране на служителите за обработването на лични данни – 

информационни документи и табели за видеонаблюдение.  

 
Лектор: Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ 
 
 

 
11.00 – 11.15 ч. - Почивка 
 

 
 
11.15 – 12.30 ч. – Тема 2 – УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ 
ОБМЕН НА ДАННИ 

 
 
- Понятие за „администратор“, „обработващ данните“ и за съвместни 

администратори. Практика на КЗЛД за определяне на ролите на 

страните при обмен на данни. 

- Изисквания при уреждане на отношенията с трети страни по повод 

обмена на лични данни. 

- Стандартни договорни клаузи за уреждане на отношенията между 

администратор и обработващ – същност и особености. 

Лектор: Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ 

 

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

 
 

2 декември 2022 г. - петък: 

 
 
09.30 - 11.00 ч. – Тема 3 - ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

 
- Същност на трансфера на данни. Значение на делото Schrems II за 

трансферите на лични данни. 

- Най-често използвани инструменти за трансфер на данни. 



- Стандартни договорни клаузи за защита на данните – същност и 

особености.  

- Уреждане на отношенията при сложни вериги от трансфери – 

използване на подобработващи и др. под. 

Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА-ДОНЧЕВА 

 

 
11.00 – 11.15 ч. - Почивка 
 
 
 

 
11.15 – 12.30 ч. – Тема 4 - ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“ И 
ДРУГИ ПРОСЛЕДЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

- Същност и функции на „бисквитките“ и другите проследяващи 

технологии при предоставянето на онлайн услуги. Видове 

„бисквитки“. Правен режим на използването на „бисквитки“. 

- Получаване на съгласие и информиране относно използването на 

„бисквитки“ – полезни съвети. 

- Таргетирана реклама, профилиране и маркетинг на основание 

съгласие и легитимен интерес 

 

Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА-ДОНЧЕВА 

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

 


