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Относно проекта

Проектът SMEDATA е разработен за
насърчаване на ефективното прилагане
на Общия регламент относно защитата
на данните (GDPR) чрез
информираност, мултиплициращо
обучение и изграждане на устойчив
капацитет за МСП и техните асоциации,
включително техните юридически
съветници. Проектът има за цел да
осигури специфични и устойчиви за
сектора знания и прилагане на GDPR
чрез инструменти за самооценка и
осведоменост и чрез подпомагане на
разбирането и спазването на GDPR.
За да постигнат тази амбициозна цел,
партньорите на SMEDATA се стремят
да постигнат следните основни цели:
- Подготовка за ефективно прилагане
на GDPR чрез осведоменост,
мултиплициране на обучение и
устойчиво изграждане на капацитет за
МСП и техните асоциации,
включително техните юридически
съветници;

- Осигуряване на специфични и

устойчиви за сектора знания и

прилагане на GDPR чрез инструменти

за самооценка и осведоменост;

- Подпомагане на разбирането и

спазването на GDPR чрез разработване

на иновативен софтуерен инструмент.

Сред основните планирани дейности за

постигане на тези цели са:

(i) Организиране на множество

събития и обучения за повишаване

на осведомеността в България и

Италия;

(ii) Разработване на инструмент за

самооценка и осведоменост „в

превод“ на GDPR правилата;

(iii) Разработване на мобилно

приложение „GDPR в твоя джоб“;

(iv) Осъществяване на мащабна

кампания за разпространение на

резултатите.

www.smedata.eu

https://smedata.eu/


ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Приложението „GDPR в твоя джоб”
цели да представи Общия регламент за
защита на данните (GDPR) на
гражданите и малките и средните
предприятия по лесен за използване и
разбиране начин и да им даде
практически знания и съвети относно
техните права и задължения в областта
на защитата на личните данни.
Последната версия на софтуера може да
бъде свободно изтеглена от магазините
за приложения Google play и Apple app
store.
От пускането на бета версията на
приложението през септември 2019 г.
досега, се наблюдава значителен
интерес – изтеглено е от над 1000
потребители. То беше демонстрирано и
в рамките на серията от обучителни
семинари, организирани в цялата
страна, както и пред участниците в
проведената на 29 ноември 2019 г. в
София международна конференция по
проекта.

Приложението може да бъде свободно

изтеглено чрез следните връзки:

 Google Play Store

 Apple App Store

На 28 януари в Европа и много други

държави в света се отбелязва Денят за

защита на личните даннни, който

бележи 39-тата годишнина от влизането

в сила на Конвенция 108/1981 на Съвета

на Европа за защита на лицата при

автоматизираната обработка на лични

данни.

По този повод Комисията за защита на

личните данни (КЗЛД) представи

разработената по международния

проект SMEDATA финална версия на

мобилното приложение „GDPR в твоя

джоб“. Представянето беше направено в

откритата по повод честването на

празника в сградата на Комисията

„Приемна за администратори на лични

данни и граждани“. Подробна

програма на събитията, организирани

от КЗЛД за отбелязване на Деня за

защита на личните данни, е

публикувана на сайта на ведомството.

Последните няколко месеца бяха много активни във

връзка с дейностите по проект SMEDATA.

Екипите в България и Италия участваха в някои

от основните събития на проекта.

Съдържанието на този бюлетин представлява мнението на партньорите по проекта SMEDATA 
и е тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност относно
използването на информацията, която съдържа.

Мобилното приложение
“GDPR в твоя джоб” с финална 

версия за деня за защита на 
личните данни

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ApisEurope.SmeData.Mobile
https://apps.apple.com/tc/app/gdpr-in-your-pocket/id1474950057
https://cpdp.bg/?p=news_view&aid=1586


ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Мобилното приложение „GDPR в твоя 
джоб” е отличено с наградата на БАИТ 

за 2019 г.

Създаденото по проекта SMEDATA
мобилно приложение „GDPR в твоя джоб”
беше отличено в категорията „Публична
администрация“ на годишните награди
на Българската асоциация по
информационни технологии (БАИТ).
Събитието се проведе на 25.02.2020 г. в гр.
София под патронажа на президента на
Република България Румен Радев. Идеята
на наградите е да се отдаде дължимото на
всички личности, институции и
организации, които са дали своя принос в
развитието на информационните и
комуникационните технологии през
изминалата година.
Наградата за мобилното приложение
беше връчена на председателя на
Комисията за защита на личните данни
(КЗЛД), която е основен участник при
създаването на съдържанието на
инструмента.
„GDPR в твоя джоб” е иновативно
приложение, което е сред първите…

Повече на стр. 4

Съдържанието на този бюлетин представлява мнението на партньорите по проекта SMEDATA 
и е тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност относно
използването на информацията, която съдържа.

Последните няколко месеца бяха много активни във

връзка с дейностите по проект SMEDATA.

Екипите в България и Италия участваха в някои

от основните събития на проекта.

Последни новини в областта:

Европейската комисия публикува

доклад за преглед и оценка на Общия

регламент за защита на данните

На 24 юни 2020 г., малко повече от две

години от започване прилагането на

Общия регламент относно защитата на

данните (GDPR), Европейската комисия

публикува доклад за преглед и оценка

на резултатите от изпълнението му.

Доклад относно прегледа и оценката на

GDPR.

ЕНОЗД публикува нов регистър,

съдържащ решения за механизма

“обслужване на едно гише”

ЕНОЗД публикува на своя уебсайт нов

регистър, съдържащ решения, взети от

националните надзорни органи в

съответствие на процедурата за

сътрудничество „обслужване на едно

гише“ (член 60 от GDPR).

Съгласно GDPR надзорните органи

имат задължение да си сътрудничат по

случаи с трансграничен характер, за да

осигурят последователно прилагане на

регламента - механизма “обслужване

на едно гише”.

Регистърът е достъпен тук.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v6_1.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=10cd56c923-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_24_10_35&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-10cd56c923-190537071
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en


ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Продължение от стр. 3

…създадени в тази област, като предоставя

на гражданите и малкия бизнес

практически знания и съвети относно

техните права и задължения в сферата на

защитата на личните данни.

При връчването на наградата

председателят на КЗЛД – Венцислав

Караджов подчерта, че отличеният

иновативен софтуер е един от малкото в

България, който отговаря на изискванията

на защита на личните данни при

проектиране. Това е бъдещето на всеки

софтуер, който желае трайно да намери

своята реализация на пазара.

Съдържанието на този бюлетин представлява мнението на партньорите по проекта SMEDATA 
и е тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност относно
използването на информацията, която съдържа.

Мобилното приложение „GDPR в твоя 
джоб” е отличено с наградата на БАИТ 

за 2019 г.

Последни новини в областта:

14 неразбирания по отношение на

биометричната идентификация и

удостоверяване

Съвместен документ на испанския

орган за защита на данните, Agencia

Española de Protección de Datos (AEPD) и

Европейския надзорен орган по защита

на данните (ЕНОЗД) относно 14

неразбирания по отношение на

биометричната идентификация и

удостоверяване.

Документът е достъпен тук.

Тридесет и втора пленарна сесия на

ЕКЗД

На 32-та пленарна сесия ЕКЗД прие

изявление относно оперативната

съвместимост на приложенията за

проследяване на контакти, както и

изявление за отваряне на граници и

права за защита на данните.

Приети документи: тук.

Световният икономически форум:

Четири урока на кризата с COVID-19

за съвремието основано с данни

Пандемията от коронавирус откри

дълбоки структурни проблеми, които

надхвърлят конвенционалните идеи за

общественото здраве …(повече)

Последните няколко месеца бяха много активни във

връзка с дейностите по проект SMEDATA. Екипите

в България и Италия участваха в някои от основните

събития на проекта.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/joint_paper_14_misunderstandings_with_regard_to_identification_and_auuthentication_en.pdf
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirty-first-plenary-session-adopted-documents_en
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/4-lessons-covid-19-can-teach-data-driven-storytelling/


ФОКУС

Семинари за „обучение на обучители“

Вторият кръг за повишаване на

осведомеността и обучителните събития в

рамките на проекта SMEDATA включва

организирането и провеждането на 4

обучителни събития за обучителни.

Обучителните събития ще бъдат 4

двудневни мултиплициращи обучителни

семинара за представители на бизнес и

професионални организации. Две от

обучителните събития ще се проведат в

България и две - в Италия.

Ще бъдат разработени учебни материали,

свързани с темата и сферата на

участниците, включително комплекти от

лекции, презентации, информация по

практически въпроси и казуси и др.

Подробен график за организацията на

семинарите скоро ще бъде публикуван на

интернет страницата на проекта SMEDATA.

Международна конференция за 
малките и средни предприятия 

Втората конференция на SMEDATA ще

бъде посветена на прилагането на

новото законодателство на ЕС за защита

на данните в предприятията и е

насрочена в края на проекта.

Участниците ще бъдат главно

представители на МСП и бизнес

асоциации в допълнение към МСП с

трансгранични дейности.

Партньорите ще отправят покана към

международни експерти по защита на

данните, представители на органите за

защита на данните на други държави-

членки на ЕС и чуждестранни ДЛЗД,

които да вземат участие в двата форума

и да споделят своя опит и най-добри

практики по отношение на спазването

на правилата на GDPR.

Планира се тя да бъде проведена в Рим.

Работата на екипа на SMEDATA понастоящем е

фокусирана върху две основни области: подготовка на

втория кръг от обучителни събития, както и

разработване на инструмент за самооценка и

осведоменост за спазване на GDPR.

Съдържанието на този бюлетин представлява мнението на партньорите по проекта SMEDATA 
и е тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност относно
използването на информацията, която съдържа.

Инструмент за самооценка и осведоменост относно спазването на GDPR

Планирано е проектът SMEDATA да разработи много ефективен инструмент за самооценка
и осведоменост, който МСП могат да прилагат в ежедневните си дейности, включително
когато се въвеждат нови услуги, продукти, процеси или технологии. Инструментът ще
„превежда“ правилата на GDPR в контекста на бизнеса с МСП.

www.smedata.eu

https://smedata.eu/


СЛЕДВАЩИ ЦЕЛИ

юли 2020 г. – ноември 2020 г.

 Провеждане на 4 събития за „обучение на обучители“ в България и Италия;

 Разработване на инструмент за самооценка и осведоменост относно

спазването на GDPR;

 Организиране на международна конференция за МСП и техните асоциации.

Контакти:

За повече информация относно проект 
SMEDATA и неговите дейности, 
моля свържете се с нас на следния адрес:

София 1592, България,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Tel.:+359 87 656 3690 
Е-mail: halaminov@cpdp.bg

През следващите месеци по проект SMEDATA ще

бъдат завършени следните дейности:

Съдържанието на този бюлетин представлява мнението на партньорите по проекта SMEDATA 
и е тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност относно
използването на информацията, която съдържа.

mailto:halaminov@cpdp.bg

