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

СЕМИНАР НА ТЕМА:

“ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ. ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”
11 март 2019 г., гр. София,
х-л BW Premier Collection CiTY, ул. “Стара планина” 6

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 СЕМИНАРА:
11 март 2019 г. - понеделник:
09.00 – 09.30 ч. - Регистрация на участниците

09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО С ОГЛЕД НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.




Предпоставки за измененията – роля на GDPR и полицейската директива
2016/680.
Съотношение между GDPR и националните закони. Сфери, в които държавите
членки могат да доразвият правилата на GDPR.







Формални въпроси, решени в ЗИДЗЗЛД: избор и правомощия на надзорен
орган, акредитация на сертифициращите орган, съотношение на правомощията
с професионалната тайна, кодекси за поведение и др.
Роля на Инспектората към ВСС при контролирането на правилата за защита на
личните данни.
КЗЛД и длъжностните лица по защита на данните (ДЛЗД) – обучения, водене
на регистри, задължение да се назначат ДЛЗД.
Въпроси, които следва да бъдат уредени с подзаконова уредба или с други
ненормативни актове на КЗЛД – наредба/и за акредитация и сертифициране;
правилник за устройството и дейността на Комисията; насоки за мащабно
видеонаблюдение на публично достъпни зони; методическо ръководство за
мерки за сигурност на данните.

Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА

11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА
ДАННИ. СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА. ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИНЕНИ
ВРЕДИ И САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ.







Как се упражняват правата в областта на защита на личните данни?
Ограничаване на правата – допустимост и предпоставки.
Обработване на данни за литературно, научно и художествено изразяване.
Дерогации и критерии за законосъобразност на извършваното обработване.
Срокове и средства за защита при нарушаване на правата.
Санкции за нарушения – принудителни административни мерки, санкции за
нарушения на GDPR, други санкции по ЗЗЛД.

Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА

13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на х-л “BW Premier Collection CiTY”

14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА И ОСОБЕНИ СИТУАЦИИ НА
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.




Правила за събиране на съгласие от деца и правила за обработване на ЕГН.
Особени правила при обработване на лични данни в сферата на трудовото
право – вътрешни правила и процедури; правила при подбор.




Правила при мащабно наблюдение на публично достъпни зони, включително
чрез видеонаблюдение.
Други правила – получаване на данни без правно основание, обработване на
данни за починали лица, копиране на документи за самоличност и др.

Лектор: адв. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ

15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 - ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ
ПРИЛАГАНЕТО НА GDPR В СВЕТЛИНАТА НА ПРАКТИКАТА НА КЗЛД.





Определяне на ролите на страните при обмен и обработване на данни –
администратор, обработващ или съвместни администратори.
Допустимост на видеонаблюдение – предели и ограничения.
Обработване на чувствителни данни – данни за здравето, биометрични данни и
др.
Обработване на лични данни от съдебната власт.

Лектор: адв. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ

17.30 – 17.45 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ
ЗА УЧАСТИЕ

