Предизвикателствата пред малките и средни предприятия
при прилагането на GDPR
Международна конференция по Проект SMEDATA

Програма
29 Ноември 2019, София, ул. „Пиротска“ № 7
9.00 – 9.40

·

·

∙

Официално откриване
Владислав Славов, Председател на Централния съвет на Съюза на юристите в
България
Венцислав Караджов, Председател на Комисията за защита на личните данни
на Република България и Заместник–председател на Европейския комитет за
защита на данните
Луиджи Монтуори, Ръководител на службата "ЕС и международни въпроси" на
Италианския надзорен орган за защита на данните

9.40 – 10.20

555 дни GDPR: Предизвикателствата пред защитата на личните данни
∙
∙

Венцислав Караджов, Председател на Комисията за защита на личните данни на
Република България и Заместник–председател на Европейския комитет за защита на данните

∙

10.20 – 10.40

Кафе пауза
∙

10.40 – 12.30

Технологиите в подкрепа на МСП
Презентация – Луис де Салвадор Караско, Координатор на Отдел за оценка и
технологични изследвания на Надзорен орган за защита на данните – Испания
∙
∙

∙

12.30 – 13.30

GDPR в твоя джоб: иновативно мобилно приложение за граждани и МСП –
Христо Константинов, Изпълнителен директор на Апис Европа
Автоматична сигурност за всеки – Доц. д‐р Антон Герунов, Софийски
университет "Св. Климент Охридски", специалист в областта на управлението
на риска
Сигурност на данните и изкуствен интелект: нови предизвикателства пред
сигурността – Антон Пулийски, Изпълнителен директор CEO и основател на
Дрон АРЕНА, Член на Управителния съвет на Асоциацията за безпилотни
летателни системи

Обяд

Проектът SMEDATA се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз

Предизвикателствата пред малките и средни предприятия
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Програма
29 Ноември 2019, София, ул. „Пиротска“ № 7
·

13.30 – 14.30

·

∙

Възможности за МСП
Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране ‐ Адвокат
Ирина Янева, Адвокатско дружество "Ърнст и Янг България"
Презентация – Добри Митрев, Член на Управителния съвет и Главен секретар
на Българска стопанска камара
Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на микро, малки и средни пред ‐
приятия – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия

14.30 – 14.50

14.50 – 16.20

Кафе пауза
∙
∙
∙
∙

Правото в подкрепа на МСП
Eтиката като водещо начало в обработката на лични данни: механизми за
защита на правата и свободите на гражданите – Д‐р Албена Куюмджиева,
Програмен ръководител в сектор "Изследователска етика и интегритет",
Генерална дирекция "Изследвания и иновации", Европейска комисия
Етични аспекти на обработването на данни и опасността от стереотипи –
Дейс Лутерс‐Тюмел, Генерален секретар на Европейската асоциация на
жените юристи

∙

16.20 – 16.30

∙

Предизвикателствата пред МСП в Италия – Луиджи Кароци, Служба на гене‐
ралния секретар на Италианския надзорен орган за защита на данните

Официално закриване

∙

Проектът SMEDATA се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз

