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I. Upcoming Training Events: September – October 2019 

Предстоящи обучителни събития за представители на малкия 

и среден бизнес 

 

Комисията за защита на личните данни е координатор на международен проект с 

наименование „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на 

неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за 

малки и средни предприятия и граждани”, съфинансиран от Европейската комисия по 

Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз. 

В рамките на изпълнението на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на 24 

обучения насочени към представители на малкия и среден бизнес в България и Италия. Целта 

им е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на юристите, които 

работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на личните данни. 

Обучителните събития за микро, малки и средни предприятия (МСП) ще се проведат 

в 8 български града – Благоевград, Враца, София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико 

Търново. 

В хода на всяко обучение КЗЛД ще представи практическото приложение и 

тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните, както и казуси от практиката 

на Комисията. 

С оглед на по-добра организация и координация на планираните мероприятия, 

участието в тях ще се осъществи след предварителна „Регистрация”, която се осъществява 

от интернет страницата на проекта. 

  

График за провеждане на събитията: 

• Благоевград – 26 септември 2019 г. 

Място на провеждане: гр. Благоевград„ ул. „Свобода Бъчварова” № 12, 

Университетски комплекс „Скаптопара”, Студенстски център „Америка за България”, 

конферентна зала 6306. 

Регистрацията започва в 9.30 ч. на място. 

Официално откриване - 10.00 ч. 

  

• Враца – 27 септември 2019 г. 

  Място на провеждане: гр. Враца, хотел Хемус, http://hotelhemus.com/ 

  Регистрацията започва в 9.30 ч. на място. 

  Официално откриване - 10.00 ч. 

  

• Пловдив – 1 октомври 2019 г. (2 паралелни събития): 

- Обучителен семинар за представители на МСП – регистрация 

- Обучителен семинар за юрисконсулти и правни консултанти на МСП – регистрация 
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• София – 2 октомври 2019 г. (2 паралелни събития): 

- Обучителен семинар за представители на МСП – регистрация 

- Обучителен семинар за юрисконсулти и правни консултанти на МСП – регистрация 

  

• Варна – 7 октомври 2019 г. (2 паралелни събития) 

- Обучителен семинар за представители на МСП – регистрация 

- Обучителен семинар за юрисконсулти и правни консултанти на МСП – регистрация 

  

• Бургас – 8 октомври 2019 г. (2 паралелни събития) 

- Обучителен семинар за представители на МСП – регистрация 

- Обучителен семинар за юрисконсулти и правни консултанти на МСП – регистрация 

  

• Плевен – 24 октомври 2019 г. – регистрация 

  

• Велико Търново – 25 октомври 2019 г. – регистрация 

 

Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група 

обучаеми. 

Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на 

администратор на лични данни. 

  

Повече информация: https://smedata.eu/index.php/bg/ 

  

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на 

неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за 

малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и 

гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

 

 

Translation into English (for the purpose of reporting the 

deliverable): 

Upcoming training events for small and medium business 

representatives 
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The Commission for Personal Data Protection is the coordinator of an international project entitled 

"SMEDATA: Ensuring the highest level of protection of privacy and personal data through 

innovative tools for small and medium enterprises and citizens", co-financed by the European 

Commission under the Programme "Rights, Equality and Citizenship 2014 - 2020" of the European 

Union. 

Within the implementation of the SMEDATA project it is planned to conduct 24 trainings aimed at 

representatives of small and medium business in Bulgaria and Italy. Their aim is to raise the 

awareness of SMEs, as well as lawyers working with small and medium-sized businesses, in 

relation to the legal framework for personal data protection. 

The training events for micro, small and medium enterprises (SMEs) will be held in 8 Bulgarian 

cities - Blagoevgrad, Vratsa, Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Pleven, Veliko Tarnovo. 

In the course of each training, the CPDP will present the practical application and interpretation of 

the General Regulation on Data Protection, as well as case studies from the Commission's practice. 

In order to better organize and coordinate the planned activities, participation in them will take place 

after a preliminary "Registration", which is carried out on the project website. 

Schedule for events: 

• Blagoevgrad - September 26, 2019 

Venue: 12 Svoboda Bachvarova Str., Skaptopara University Complex, America for Bulgaria 

Student Center, Conference Hall 6306. 

Registration starts at 9.30 am on site. 

Official opening - 10.00 h. 

  

• Vratsa - September 27, 2019 

  Venue: Vratsa, Hemus Hotel, http://hotelhemus.com/ 

  Registration starts at 9.30 am on site. 

  Official opening - 10.00 h. 

  

• Plovdiv - October 1, 2019 (2 parallel events): 

- Training seminar for SME representatives - registration 

- Training seminar for legal advisers and legal advisers to SMEs - registration 

  

• Sofia - October 2, 2019 (2 parallel events): 

- Training seminar for SME representatives - registration 

- Training seminar for legal advisers and legal advisers to SMEs - registration 
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• Varna - October 7, 2019 (2 parallel events) 

- Training seminar for SME representatives - registration 

- Training seminar for legal advisers and legal advisers to SMEs - registration 

  

• Burgas - October 8, 2019 (2 parallel events) 

- Training seminar for SME representatives - registration 

- Training seminar for legal advisers and legal advisers to SMEs - registration 

  

• Pleven - October 24, 2019 - registration 

  

• Veliko Tarnovo - October 25, 2019 - registration 

 

Participation in these trainings is free for the representatives of the target group of trainees. 

Given the great interest, a restriction to two representatives of a personal data controller is 

envisaged. 

  

More information: https://smedata.eu/index.php/bg/ 

Project "SMEDATA: Ensuring the highest level of protection of privacy and personal data through 

innovative tools for small and medium enterprises and citizens" is funded by the programme 

"Rights, Equality and Citizenship" of the European Union with contract number 814763 - 

SMEDATA - REC-AG-2017 / REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

 

 

The Press Release was circulated on the 24th September 2019. 

 

 

 

 

https://smedata.eu/index.php/bg/
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II. Additional Training Event – October 2019 

Предстоящо допълнително обучително събитие за 

представители на малкия и среден бизнес 

 

Във връзка със засиления интерес към проведените обучения по международния 

проект с наименование „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на 

неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за 

малки и средни предприятия и граждани”, координиран от Комисията за защита на личните 

данни, се организира допълнително обучително събитие. 

Целта му е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на 

юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на 

личните данни. 

Обучителното събитие ще се проведе на 30 октомври (сряда) от 10.00 ч. в София, в 

залата на Съюза на юристите в България (СЮБ), ул. „Пиротска” № 7. Регистрацията започва 

в 9.30 ч. пред залата. 

Тъй като местата са ограничени, желаещите да присъстват трябва да заявят участието 

си  предварително на https://events.apis.bg/default.aspx?sid=274&dcode=998. 

Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група 

обучаеми. 

Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на 

администратор на лични данни. 

Повече информация:  https://smedata.eu/index.php/bg/ 

  

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на 

неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за 

малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и 

гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

 

 

 

  

https://events.apis.bg/default.aspx?sid=274&dcode=998
https://smedata.eu/index.php/bg
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Translation into English (for the purpose of reporting the 

deliverable): 

Upcoming additional training event for small and medium 

business representatives 

 

In connection with the increased interest in the trainings under the international project entitled 

"SMEDATA: Ensuring the highest level of protection of privacy and personal data through innovative 

tools for small and medium enterprises and citizens", coordinated by the Commission for Protection of 

personal data, an additional training event is organised. 

Its aim is to raise the awareness of SME representatives, as well as of lawyers working with small and 

medium-sized businesses, in relation to the legal framework for personal data protection. 

The training event will be held on October 30 (Wednesday) from 10.00 am in Sofia, in the hall of the 

Union of Lawyers in Bulgaria (SUB), 7 Pirotska Street. Registration starts at 9.30 am in front of the 

hall. 

As places are limited, those wishing to attend should register in advance at 

https://events.apis.bg/default.aspx?sid=274&dcode=998 

Participation in these trainings is free for the representatives of the target group of trainees. 

Given the great interest, a restriction to two representatives of a personal data controller is envisaged. 

More information: https://smedata.eu/index.php/bg/ 

 

Project "SMEDATA: Ensuring the highest level of protection of privacy and personal data through 

innovative tools for small and medium enterprises and citizens" is funded by the programme 

"Rights, Equality and Citizenship" of the European Union with contract number 814763 - 

SMEDATA - REC-AG-2017 / REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

 

 

The Press Release was circulated on the 21st October 2019. 

 

 

 

 

https://smedata.eu/index.php/bg/
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III. Upcoming International Conference – November 2019 

Предстояща международна конференция 

 

 

На 29 ноември 2019 г. в Големия салон на Съюза на юристите в България (ул. 

„Пиротска” № 7, гр. София), ще се проведе международна конференция на тема 

„Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на 

GDPR”. 

Конференцията ще събере на едно място представители на надзорните органи по 

защита на данните, частния бизнес, неправителствения сектор и академичните среди, които 

ще обсъдят възможните решения на съвременните предизвикателства пред малкия и среден 

бизнес (МСП). По време на целодневното събитие ще бъдат обсъдени различни 

технологични и управленски решения за подпомагане на МСП при осигуряването на 

съответствие с Общия регламент относно защитата на данните. 

Сред лекторите на събитието са г-н Венцислав Караджов – председател на Комисията 

за защита на личните данни на Република България, г-н Луиджи Монтуори – ръководител на 

службата „ЕС и международни въпроси” на Италианския надзорен орган за защита на 

данните, г-жа Дейс Лутер-Тюмел, генерален секретар на Европейската асоциация на жените 

юристи, д-р Албена Куюмджиева, програмен ръководител на сектор „Изследователска етика 

и интегритет” в Генерална дирекция „Изследвания и иновации” на Европейската комисия. 

Изложения ще направят представители от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 

Българската стопанска камара и Българската асоциация по информационни технологии. Ще 

бъде представено иновативното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб”. 

Събитието се организира в рамките на проект SMEDATA, като дейностите се 

изпълняват от консорциум с водещ партньор Комисията за защита на личните данни и 

партньори АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество „Ърнст и 

Янг България”, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, италианският 

надзорен орган и Римският университет „Рома Тре”. 

Предвиден е симултанен превод и директно излъчване чрез цифрова телевизия, 

достъпът до която ще се осъществи в деня на събитието чрез сайта на 

проекта https://smedata.eu, сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg и сайта на Апис Европа 

АД https://apis.bg. 

Предварителната програма е публикувана ТУК. 

С цел по-добра организация, желаещите да присъстват в зала, както и тези, които ще 

предпочетат да проследят дистанционно събитието, трябва да се регистрират предварително 

на адрес  https://events.apis.bg/default.aspx?sid=275&dcode=998. 

  

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на 

неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за 

малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и 

гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

Лице за контакт: Христо Аламинов, координатор на проекта, тел. 0876 56 36 90, 

halaminov@cpdp.bg, https://smedata.eu.  

https://smedata.eu/index.php/bg
https://www.cpdp.bg/
https://www.apis.bg/bg
https://smedata.eu/wp-content/uploads/2019/11/SMEDATA_Conference_2019_Program_BG.pdf
https://events.apis.bg/default.aspx?sid=275&dcode=998
mailto:halaminov@cpdp.bg
https://smedata.eu/
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Translation into English (for the purpose of reporting the 

deliverable): 

Upcoming International Conference 

 

On November 29, 2019, at 9.00, an international conference „SME Challenges and GDPR” will be 

held at the Grand Salon of the Union of Bulgarian Jurists (SUB) at 7 Pirotska St. in Sofia. The event 

is organised within the framework of the SMEDATA Project, in partnership with the Commission 

for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria, APIS Europe JSC, The Union of Bulgarian 

Jurists, Ernst & Young Bulgaria, European Women Lawyers Association – Bulgaria, the Italian 
Data Protection Authority and Roma Tre University. 

The forum will discuss various technological and management solutions to support SMEs to comply 
with the GDPR. 

Speakers will be Ventsislav Karadjov, Chairman of the Commission for Personal Data Protection 

of the Republic of Bulgaria, and Luigi Montuori, Head of the „EU and International Matters” 

Service of the Italian Data Protection Authority. The European Women Lawyers Association will 

be represented by its Secretary-General, Dace Luters-Thümmel. Albena Kuyumdzhieva, 

Programme Manager at „Research/Ethics Review”, Directorate-General „Research & Innovation” 

at the European Commission, will talk about the legal and ethical aspects of processing personal 

data. Presentations will also be given by lecturers from Sofia University „St. Kliment Ohridski” and 

Roma Tre University, by representatives of the Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion 

Agency, the Bulgarian Industrial Association, the Bulgarian Association of Information 

Technologies. Hristo Konstantinov, CEO of APIS Europe, will present the innovative mobile 
application „GDPR in Your Pocket”. 

Simultaneous translation will be available at the conference. Direct broadcast via digital television 

will be provided, accessed on the day and time of the event through the project 

website https://smedata.eu, the CPDP website https://www.cpdp.bg and the website of APIS 

Europe https://apis.bg. 

You can find out more about the draft agenda of the event HERE. 

Registration: HERE (in Bulgarian) 

 
„SMEDATA: Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through 

Innovative Tools for SMEs and Citizens” is co-founded by the Rights, Equality and Citizenship 

Programme of the European Union with contract number 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

 

 

The Press Release was circulated on the 28th November 2019. 

 

 

 

 

https://smedata.eu/
https://www.cpdp.bg/en/index.php
https://apis.bg/en
https://smedata.eu/wp-content/uploads/2019/11/SMEDATA_Conference_2019_Program_EN.pdf
https://events.apis.bg/default.aspx?sid=275&dcode=998
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IV. First International Conference Full Record– December 2019 

Пълен запис и презентации от конференцията по прилагането 

на GDPR 

Международната конференция, която се проведе на 29.11.2019 г. в рамките на 

Проекта SMEDATA,  премина при интерес от страна на малкия и среден бизнес и на 

специалистите в областта на защитата на личните данни. 

 

Събитието събра на едно място представители на надзорните органи по защита на 

данните, частния бизнес, неправителствения сектор и академичните среди. Обсъдиха се 

различните технологични, организационни и правни аспекти на гарантирането на 

сигурността на личните данни и се предложиха практически решения на очертаните 

проблеми. 

Пълен запис на конференцията можете да видите тук. 

Презентациите, които бяха представени от лекторите, са вече достъпни на сайта на 

проекта – тук. 

  

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на 

неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за 

малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и 

гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

Translation into English (for the purpose of reporting the 

deliverable): 

Full Record and Presentations from “SME Challenges and 

GDPR” Conference 

 

The international conference held on November 29, 2019 within the SMEDATA project has 
aroused the interest of small and medium-sized enterprises and data protection professionals. 

The event brought together representatives from data protection supervisors, businesses, NGOs and 

academia. The various technological, organizational and legal aspects to ensure the security of 

personal data were discussed. Many practical solutions to the problems have also been proposed. 

You can see the full conference record here. 

Speakers’ presentations are now available on the project site – here. 

 
„SMEDATA: Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through 

Innovative Tools for SMEs and Citizens” is co-founded by the Rights, Equality and Citizenship 

Programme of the European Union with contract number 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

The Press Release was circulated on the 3rd December 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=T-WhGeneYk8&feature=emb_title
https://smedata.eu/index.php/bg/dokumenti/
https://www.youtube.com/watch?v=T-WhGeneYk8&feature=emb_title
https://smedata.eu/index.php/documents/
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V. 28 January – the Data Protection Day – January 2020 

На 28 януари Комисията за защита на личните данни 

отбелязва Деня за защита на личните данни 

 

28 януари е Ден за защита на личните данни. Възникнал като „европейски”, тъй като 

идеята за отбелязването му е инициирана от Съвета на Европа, понастоящем той се чества в 

много страни в целия свят. Основната цел на това честване е повишаване на 

информираността и насърчаване на инициативите и добрите практики за разбиране правата, 

правилата, рисковете и гаранциите, свързани с обработването и защитата на личните данни. 

И тази година, за 14-ти пореден път Комисията за защита на личните данни ще 

отбележи Деня за защита на личните данни с редица събития и инициативи. 

От 11:00 до 12:30 часа, в зала „Заседателна” на КЗЛД се открива „Приемна за 

администратори на лични данни и граждани”, в която експерти ще приемат посетителите и 

ще отговарят на въпросите им. Комисията кани граждани, администратори на лични данни 

и Длъжностни лица по защита на данните в откритата Приемна. 

 

От 17:00 до 19:00 часа ще се състои общо мероприятие на КЗЛД и нейната 

администрация. В рамките на това събитие ще бъде връчена ежегодната годишна награда за 

журналистика (грамота и медал на КЗЛД). 

Тъй като една от основните задачи на Комисията е да насърчава осведомеността и да 

формира на национално ниво ценностите на гражданите в областта на защитата на личните 

данни, както и по повод празника, КЗЛД издава информационна брошура относно правните 

основания за законосъобразно обработване на лични данни. Едновременно с това стартира 

анкета, насочена към длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор. По 

повод на Деня за защита на личните данни ще бъде представено и мобилното 

приложение „GDPR в твоя джоб”. 

  

Всеки ден обръщайте специално внимание на безопасността на Вашите  

лични данни! 

 

Очакваме Ви на 28 януари (вторник), от 11:00 до 12:30 часа, в откритата Приемна в 

сградата на КЗЛД (адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2) 
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Translation into English (for the purpose of reporting the 

deliverable): 

On 28th January, the Commission for Personal Data Protection 

celebrates the Data Protection Day 

 

Each year on 28th January the Data Protection Day is celebrated. The idea of its commemoration 

has been initiated by the Council of Europe and currently it is celebrated worldwide. Its main goal 

is to raise the awareness and encourage the initiatives and good practices in understanding the rights, 
rules, risks and guarantees linked to data processing and data protection. 

This year, for 14th consecutive time the Commission for Personal Data Protection marks the Data 
Protection Day by holding events and initiatives. 

On 28th January, from 11:00 until 12:30 experts from the Bulgarian supervisory authority will 
welcome data controllers and citizens and answer all the questions they might have. 

From 17:00 until 19:00 a reception will be held for the supervisory authority’s employees. During 
the event the annual award for journalism will be awarded. 

Since one of the main responsibilities of the supervisory authority is awareness raising and 

promoting the values of the citizens in the field of data protection, the Commission has issued a 

brochure, dedicated to the lawfulness of processing. Meanwhile, a survey will be carried out among 

the Data Protection Officers in the public sector. In addition, a new mobile app, called „GDPR in 

Your Pocket” will be presented. 

  

Please, be aware and pay special attention of your personal data security and protection every day! 

We are looking forward to welcoming you on the 28th of January (Tuesday) from 11:00 to 12:30 

in the premises of the Commission for Personal Data Protection  
(address: 1592 Sofia, 2 „Tsvetan Lazarov” Blvd.) 

 

 

 

 

The Press Release was circulated on the 23rd January 2020. 
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VI. Annual award for “GDPR in Your Pocket”– February 2020 

КЗЛД е сред победителите в конкурса „Наградите на БАИТ” 

за 2019 г. 

На официална церемония в гр. София вчера – 25 февруари 2020 г., за девети пореден 

път бяха отличени победителите в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ” 

за 2019 г. С тези награди Българската асоциация по информационни технологии отдава 

дължимото на всички личности, институции и организации, които със своя 

професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция дават своя принос в 

развитието на информационните и комуникационните технологии през 2019 г. 

В категорията „Публична администрация” наградата получи Комисия за защита на 

личните данни за мобилното приложение „GDPR в твоя джоб” по проекта „SMEDATA: 

Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и 

личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”, 

което е цялостно информационно решение за разяснения и практически съвети относно 

европейското законодателство за защита на личните данни. Потребителският интерфейс, 

както и значителни части от съдържанието, са достъпни на английски, италиански и 

български език. 

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. 

Translation into English (for the purpose of reporting the 

deliverable): 

CPDP is among the winners of the BAIT Awards for 2019 

 

On 25 February 2020, during the official ceremony, organized for the ninth consecutive year, the 

Bulgarian Association for Information Technology (BAIT), awarded the winners in the different 

categories of the „BAIT Awards” for 2019. With these awards, BAIT pays tribute to all the 

individuals, institutions and organisations that have been contributing to the information and 

communication technologies development, through their expertise, innovation and active  
public opinion. 

The Commission for Personal Data Protection was awarded in the „Public Administration” category 

for the „GDPR in Your Pocket” mobile application. It was developed under the SMEDATA project: 

„Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through Innovative Tools 

for SMEs and Citizens”. It is a solution for clarification and practical advice with regard to the 

European data protection legal framework. The user interface, as well as significant parts of the 

application are available in English, Italian and Bulgarian. 

During his speech Mr Ventsislav Karadjov, the chairman of the Commission for Personal Data 

Protection, emphasized that the application is one of the few software solutions in Bulgaria that 

meets the requirements for data protection by design. This is the future of every software solution 

that could find its place in the market. 

 

The Press Release was circulated on the 26th February 2020. 



 

The SMEDATA Project is funded by the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme (2014-2020) 

 

16 

VII. Second SMEDATA Conference – October 2020 

Заключителна международна конференция по проекта 

SMEDATA 

 

На 28 октомври 2020 г. Италианският орган по защита на данните и Комисията за 

защита на личните данни на Република България (КЗЛД) организират заключителна 

международна конференция по проекта SMEDATA. На събитието, което ще се проведе в 

онлайн формат, ще бъде направен преглед на резултатите от извършените дейности в 

рамките на проекта, целящи повишаване на осведомеността по въпросите на защитата на 

личните данни сред представителите на малките и средните предприятия. Ще се обсъдят и 

актуалните предизвикателства пред обработването на лични данни, включително аспектите, 

наложени от пандемията от Covid-19. 

Модератори на дискусиите ще бъдат: председателят на КЗЛД Венцислав Караджов, 

Луиджи Монтуори – ръководител на Служба „ЕС и международни въпроси“ на Италианския 

надзорен орган, проф. Карло Колапиетро от Университета „Рома Тре”, Рим, и др. 

В рамките на конференцията са предвидени четири панела, посветени на различни 

теми, свързани с обработката и защитата на личните данни: 

 Опитът на проекта SMEDATA: резултати от дейностите за повишаване на 

осведомеността и мултиплициращите обучения по GDPR за МСП 

 Обработката на лични данни от МСП в светлината на изискванията, наложени от 

пандемията Covid-19: сравняване на опита 

 Добри практики за правилната обработка на лични данни от МСП 

 Псевдонимизация, сигурност и нарушения на сигурността на личните данни. 

Пълната програма на събитието можете да намерите тук. 

Участието във форума е през уеб платформата „ZOOM“. Не се заплаща такса за 

участие. Работен език е английският. 

Всички, интересуващи се от темите, и по-специално представителите на МСП, могат 

да заявят желанието си за участие, като се регистрират на следния имейл 

адрес: smedata28ottobre@gpdp.it. 

 

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на 

неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за 

малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и 

гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

 

 

 

https://smedata.eu/wp-content/uploads/2020/10/Smedata-International-Conference-Rome-28-October-2020.pdf
mailto:smedata28ottobre@gpdp.it
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Translation into English (for the purpose of reporting the 

deliverable): 

Final International Conference of the SMEDATA Project 

 

On October 28, 2020, the Italian Data Protection Authority and the Commission for Personal Data 

Protection of the Republic of Bulgaria (CPDP) are organising a final international conference within 

the framework of the SMEDATA project. The event, which will be held online, will review the 

results of the activities carried out within the project, aimed at raising awareness of personal data 

protection among representatives of small and medium enterprises (SMEs). Current challenges to 

the processing of personal data, including aspects imposed by the Covid-19 pandemic, will also be 
discussed. 

Moderators of the discussions will be the Chairman of CPDP Ventsislav Karadjov, Luigi Montuori 

– Head of the EU and International Affairs Office of the Italian Data Protection Authority, prof. 
Carlo Colapietro from the University of Roma Tre, Rome, and others. 

The conference includes four panels on various topics related to the processing and protection of 
personal data: 

 The experience of the SMEDATA Project: results of the awareness raising activity and 

multiplication of GDPR training for SMEs 

 The processing of personal data in SMEs, also in the light of the requirements imposed by the 

Covid-19 pandemic: comparing experiences 

 Good practices for the proper processing of personal data by SMEs 

 Pseudonymisation, security and data breach. 

The full program of the event can be found here. 

Participation in the forum is through the web platform “ZOOM”. There is no participation fee. The 
working language is English. 

Anyone interested in the topics, and in particular the representatives of SMEs, can express their 
wish to participate by registering at the following email address: smedata28ottobre@gpdp.it. 

 

„SMEDATA: Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through 

Innovative Tools for SMEs and Citizens” is co-founded by the Rights, Equality and Citizenship 

Programme of the European Union with contract number 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

 

 

 

The Press Release was circulated on the 23rd October 2020. 

 

 

https://smedata.eu/wp-content/uploads/2020/10/Smedata-International-Conference-Rome-28th-October-2020_IT.pdf
mailto:smedata28ottobre@gpdp.it
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VIII. Training of Trainers – November 2020 

Обучения за обучители в областта на личните данни 

 

В рамките на проекта „ SMEDATA” беше планирано да се организират четири 

събития – „Обучения за обучители“, насочени към специалисти в областта на личните данни, 

като две от обученията да се състоят в Италия, и две – в България. През месец септември 

2020 г. се проведоха обученията в Италия. 

В началото на ноември 2020 г. в България ще се състоят останалите две събития – под 

формата на двудневни онлайн обучения, като на участниците е предоставен избор от две 

възможности: 

– На 2 и 3 ноември 2020 г. – от 9:00 до 12:00 ч. 

– На 4 и 5 ноември 2020 г. – от 9:00 до 12:00 ч. 

В рамките на събитията участниците ще научат повече за най-новите тенденции в 

областта на защитата на личните данни и практиките на европейските надзорни органи и 

съдилища. Ще бъдат разгледани новите моменти при упражняването на правата на субектите 

на данни, инструментите за съответствие със законодателството за защита на личните данни, 

техническите и организационни мерки, които организациите следва да прилагат, ролите на 

организациите при обработването на данни в международен контекст и при предаването на 

данни в държави извън ЕС/ЕИП, етичните предизвикателства при прилагането на глобални 

технологични решения и процедурите за съвместни проверки на надзорни органи, наред с 

други теми. 

Обучението ще бъде интерактивно и с възможност за участниците да работят над 

различни практически казуси в областта на защитата на личните данни, както и да обменят 

опит помежду си. Събитията ще бъдат проведени чрез платформата Webex и ще се водят на 

български език. 

Каним всички специалисти, които работят в сферата на защитата на личните данни, 

да вземат участие. Такса не се заплаща. За да потвърдите, моля 

попълнете РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА, като посочите в нея една от двете предложени 

дати. Всички регистрирани ще получат имейл от messenger@webex.com с инструкции как да 

се включат в уебинара на имейл адреса, предоставен в регистрационната форма. 

 

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на 

неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за 

малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и 

гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

 

 

 

 

https://emeia.ey-vx.com/api/email/handler?sid=blankform&redirect=https%3a%2f%2femeia.ey-vx.com%2f903%2f141043%2flanding-pages%2f%d1%83%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d0%b7%d0%bb%d0%b4--%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0_draft.asp
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Translation into English (for the purpose of reporting the 

deliverable): 

Trainings for Trainers in the Field of Personal Data Protection 

 

Four “Training for trainers” events have been planned within the framework of the SMEDATA 

project, aimed at specialists in the field of personal data protection – two in Italy and two Bulgaria. 
The trainings in Italy took place in September. 

The two “Training for trainers” events in Bulgaria will take place in the form of two-day online 
webinars, and the potential participants are given a choice of two options: 

- On 2 and 3 November 2020 – from 9:00 to 12:00 
- On 4 and 5 November 2020 – from 9:00 to 12:00 

During the events, participants will learn more about the latest trends in the field of personal data 

protection and the practices of European supervisory authorities and courts. New developments in 

the exercise of data subjects’ rights, instruments for compliance with data protection law, technical 

and organisational measures to be taken by organisations, the roles of organisations in data 

processing in an international context and in the transfer of data will be addressed. Data in non-EU 

/ EEA countries, ethical challenges in the implementation of global technology solutions and 
procedures for joint inspections of supervisors are among other topics. 

The training will be interactive and with the opportunity for participants to work on various practical 

cases in the field of personal data protection, as well as to exchange experiences with each other. 
The events will be held through the Webex platform and will be conducted in Bulgarian. 

The SMEDATA partners invite all specialists working in the field of personal data protection to 

take part. To confirm, please fill in the REGISTRATION FORM, indicating one of the two 

proposed dates. 

All registered participants will receive an email from messenger@webex.com with instructions on 
how to join the webinar at the email address provided in the registration form. 

 

„SMEDATA: Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through 

Innovative Tools for SMEs and Citizens” is co-founded by the Rights, Equality and Citizenship 

Programme of the European Union with contract number 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

 

 

 

 

The Press Release was circulated on the 29th October 2020. 

 

https://emeia.ey-vx.com/903/141043/landing-pages/%d1%83%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d0%b7%d0%bb%d0%b4--%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0.asp?sid=blankform
mailto:messenger@webex.com
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IX. Second SMEDATA Conference Full Record – November 2020 

Пълен запис от заключителната международна конференция 

по проекта SMEDATA 

 

Повече от 180 представители на малки и средни предприятия и специалисти в 

областта на защитата на личните данни взеха участие в провелата се на 28.10.2020 г. в онлайн 

формат заключителна международна конференция по Проекта SMEDATA. Форумът беше 

организиран от Италианския орган по защита на данните (Garante per la protezione dei dati 

personali). 

Като лектори в отделните сесии взеха участие представители на Италианския 

надзорен орган, Университета „Рома Тре”, Италианската национална асоциация на 

занаятчийската индустрия. Партньорите от България бяха представени от Комисията за 

защита на личните данни, „АПИС Европа“ АД и „Ърнст и Янг България“. 

В рамките на събитието бяха обсъдени и обобщени постигнатите резултати по 

Проекта SMEDATA. Бяха коментирани и актуалните предизвикателства пред обработването 

на лични данни, особено в контекста на световната пандемия от Covid-19. Споделиха се 

добри практики относно правилната обработка на лични данни от задължените лица, и по-

специално от целевата група на проекта – малките и средни предприятия. Също така, бяха 

показани интересни презентации по темата за псевдонимизацията на личните данни и 

гарантирането на информационната сигурност. 

Пълен запис на първата част от конференцията (сутрешна сесия) можете да 

видите тук.  

Пълен запис на втората част от конференцията (следобедна сесия) можете да 

видите тук.  

 

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на 

неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за 

малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и 

гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

https://smedata.eu/index.php/bg/2020/11/06/palen-zapis-ot-zaklyuchitelnata-mezhdunarodna-konferentsia-po-proekta-smedata/
https://smedata.eu/index.php/bg/2020/11/06/palen-zapis-ot-zaklyuchitelnata-mezhdunarodna-konferentsia-po-proekta-smedata/
https://www.youtube.com/watch?v=vLyiiE409QM
https://www.youtube.com/watch?v=gomjzKmNhA4
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Translation into English (for the purpose of reporting the 

deliverable): 

Full Record of the Final International Conference within the 

Framework of the SMEDATA Project 

 

More than 180 representatives of small and medium-sized enterprises and personal data protection 

specialists took part in the Final International Conference under the SMEDATA Project, held online 

on October 28, 2020. The forum was organized by the Italian Data Protection Authority (Garante 

per la protezione dei dati personali). 

Representatives of the Italian supervisory authority, Roma Tre University, the Italian National 

Association of the Craft Industry took part in the individual sessions. The partners from Bulgaria 

were represented by the Commission for Personal Data Protection, APIS Europe and Ernst & Young 
Bulgaria. 

During the event, the results achieved under the SMEDATA Project were discussed and 

summarized. The current challenges to the processing of personal data were also commented on, 

especially in the context of the global Covid-19 pandemic. Good practices were shared on the proper 

processing of personal data by data controllers, and in particular by the project target group – small 

and medium-sized enterprises. Also, interesting presentations on the topic of pseudonymization of 
personal data, security and data breach were shown. 

A full record of the first part of the conference (morning session) is available here. 

A full record of the second part of the conference (afternoon session) is available here. 

 

„SMEDATA: Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through 

Innovative Tools for SMEs and Citizens” is co-founded by the Rights, Equality and Citizenship 

Programme of the European Union with contract number 814763 – SMEDATA – REC-AG-

2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017. 

 

 

 

 

The Press Release was circulated on the 6th November 2020. 
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