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Brief Description 

The project Work plan (Appendix I to the Grant Agreement) and the Plan for dissemination and 
communication activities (Deliverable 5.2) provided for the printing of two special editions of the 
“Legal Tribune” magazine with materials from the two international conferences organised by the 
project. This magazine has been published for many years by The Union of Bulgarian Jurists who is a 
partner in SMEDATA consortium and is being distributed free of charge among representatives of the 
legal and other professional communities in Bulgaria with the aim to promote the results of various 
national and international forums. 

The main purpose of these issues, printed in 500 copies each, was to introduce the stakeholders with 
the presentations and speeches at the two international SMEDATA conferences. The special editions 
of the “Legal Tribune” magazine were distributed free of charge predominantly among the main target 
group of the project – representatives of SMEs and legal practitioners in Bulgaria. 

In Appendix I and II, we provide the preprint versions of the two special editions of “Legal Tribune” 
magazine elaborated in PDF format. 
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Тази публикация по проект SMEDATA се реализира с финансовата подкрепа на 
Програма „Права, равенство и гражданство“ 2014 – 2020 г. на Европейския съюз. 

Авторите на включените в настоящата публикация материали са изцяло и единствено отговорни за тяхното 
съдържание. Европейската комисия не носи никаква отговорност за съдържащата се в тях информация. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият брой на сп. „Правна трибуна“ е посветен на провелата се 
в София на 29 ноември 2019 г. Международна конференция на тема 
„Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането 
на GDPR“. Конференцията бе организирана от Комисията за защита на 
личните данни, Съюза на юристите в България, „Апис Европа“ АД, 
Европейската асоциация на жените юристи – клон България, Адвокатско 
дружество „Ърнст и Янг България“, Италианския надзорен орган за защита 
на данните и Университета „Рома Тре“ като част от дейностите по 
изпълнявания от тези организации 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“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство“ 
2014 – 2020 г. на Европейския съюз. 

Основната цел на конференцията бе да събере на едно място 
представители на надзорните органи по защита на данните, частния бизнес, 
неправителствения сектор и академичните среди, за да обсъдят различни 
технологични и управленски решения за подпомагане на малките и 
средните предприятия (МСП) при осигуряването на съответствие с Общия 
регламент относно защитата на данните. Лектори на форума бяха г-н 
Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните 
данни на Република България и заместник-председател на Европейския 
комитет за защита на данните; г-н Луиджи Монтуори – ръководител на 
службата „ЕС и международни въпроси” на Италианския надзорен орган за 
защита на данните; доц. д-р Антон Герунов, преподавател в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“; г-н Антон Пулийски, изпълнителен 
директор и основател на Дрон АРЕНА; адв. Ирина Янева, мениджър в 
Адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“; г-жа Наталия Събева, 
главен юрисконсулт на Българската стопанска камара; д-р Албена 
Куюмджиева, програмен ръководител на сектор „Изследователска етика и 
интегритет” в Генерална дирекция „Изследвания и иновации” на 
Европейската комисия; г-жа Дейс Лутерс-Тюмел, генерален секретар на 
Европейската асоциация на жените юристи и г-н Луиджи Кароци, експерт в 
Службата на генералния секретар на Италианския надзорен орган за защита 
на данните . От името на партньорите в Проект SMEDATA, г-н Христо 
Константинов, изпълнителен директор на „АПИС Европа“ АД демонстрира 
разработеното в рамките на проекта иновативно мобилно приложение 
„GDPR в твоя джоб”. 

В настоящия брой на сп. „Правна трибуна“ са публикувани 
направените на конференцията изложения и презентации от лекторите.  



8 Правна трибуна - бр. 1, 2019

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
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КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ  

ЗА ЛЕКТОРИТЕ 

 

Д-р Албена Куюмджиева 

Д-р Албена Куюмджиева е програмен ръководител 
в сектор „Изследователска етика и интегритет“ в 
Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ на 
Европейската комисия. Работата й е фокусирана 
върху етиката на новите технологии и върху 
гарантирането на етичното съответствие на 
обработката на лични данни като част от процеса на 
преглед на етиката в рамките на Хоризонт 2020. В 

това си качество Албена участва в разработването на политически насоки 
и препоръки, свързани с етиката на данните в изследователски контекст. 
Преди да се присъедини към Европейската комисия, Албена предоставя 
консултантски услуги на 16 правителства в региона на 
Източноевропейската политика за съседство, Балканите, Централна Азия 
и Западна Африка. Албена е доктор по философия и магистър по право и 
финанси. 

Доц. д-р Антон Герунов 

Доц. д-р Антон Герунов е експерт в областта на 
анализа на данни, защитата на личните данни, 
управление на риска и бизнес моделиране. Има над 
10 години опит в частния и публичния сектор. 
Работил е като бизнес консултант и ръководител 
проекти за международни компании в Холандия, 
Англия, САЩ и Саудитска Арабия. Бил е съветник 
в Министерския съвет и е ръководил планирането и 

изпълнението на проекти и програми в сферата на електронното 
управление. Участвал е в изготвянето на законодателни промени в Закона 
за електронното управление, Закона за електронната идентификация и 
Закона за достъп до обществена информация. Ръководител е на 
националната инициатива за Отворени данни за периода 2014-2017 г. 
Антон Герунов има защитен докторат и е доцент по управление на риска 
в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 30 
статии в международни и национални научни издания, три монографии и 
редица доклади на конференции в областта на моделирането и анализа. В 
момента е оперативен директор на ЛогСентинел – иновативна ИТ 
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компания в областта на информационната сигурност, използваща 
блокчейн технологии. 

Антон Пулийски 

Антон Пулийски е основател, главен изпълнителен 
директор и мениджър на общността на „Дрон 
АРЕНА“. Той е юрист с 10-годишен опит в сферата 
на иновациите и компютърната сигурност. 
Последните години се занимава с развитието на 
дрон обществото в България. Основната му цел е да 
спомогне за плавното интегриране на дроновете в 
обществото в технологичен и правен аспект. 

Неговите усилия са подкрепени от факта, че е едновременно юрист и 
пилот на дронове. Член на Управителния съвет на Асоциацията за 
Безпилотни Летателни Системи, учредител и председател на първия дрон 
клуб в България – „Дрон Екстрийм“. 

Венцислав Караджов 

Венцислав Караджов е заместник-председател на 
Европейския комитет за защита на данните (ЕКЗД). 
Той е председател на българската Комисия за 
защита на личните данни от април 2014 г. След два 
мандата като заместник-председател на Работната 
група по член 29, през май 2018 г. той е избран 
единодушно за заместник-председател на ЕКЗД. Г-
н Караджов е завършил Юридическия факултет на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски” с 
образователна степен „магистър по право”, със 

специализация по публична администрация. Започва своята кариера като 
юридически съветник и програмен директор в Асоциация „Прозрачност 
без граници”, български клон на международната организация 
„Трансперънси Интернешънъл”. Заемал е различни висши правни и 
управленски позиции по проекти, свързани с борбата срещу корупцията и 
създаването на функциониращи демократични институции, на 
международни организации като Европейската комисия, Американската 
агенция за международно развитие, Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа и Програмата за развитие на ООН. По време на 
своята кариера г-н Караджов е работил като съветник на министъра на 
вътрешните работи в сферата на международната дейност и борба с 
корупцията и като главен експертен сътрудник към 41-то и 42-то Народно 
събрание по въпроси, свързани с контрола на службите за сигурност, 
специалните разузнавателни средства и достъпа до данните, съхранявани 
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от органите за национална сигурност. До избирането му за председател на 
КЗЛД, Венцислав Караджов е член на Централната избирателна комисия 
на Република България. Г-н Караджов е отличен с наградата „Юрист на 
годината“ за 2018 г. 

Владислав Славов 

Владислав Славов е председател на Централния 
съвет на Съюза на юристите в България от 1998 г. 
Между 1991 и 1996 г. той е прокурор и заместник-
главен прокурор. В периода от 1996 до 2003 г. е 
председател на Върховния административен съд, а 
между 2003 и 2012 г. е съдия в Конституционния 
съд на Република България. Г-н Славов е един от 
основателите на сдружение „Правна инициатива за 

обучение и развитие“, гр. Варна и член на Управителния съвет на 
сдружението. За професионалната си и обществена дейност е награден с 
орден „Стара планина“ първа степен. 

Дейс Лутерс-Тюмел 

Дейс Лутерс-Тюмел e генерален секретар на 
Европейската асоциация на жените юристи 
(EWLA). Тя има доказана интердисциплинарна 
компетентност, съчетана със задълбочен 
международен опит и трудов стаж в европейския 
бизнес и политика. Тя е адвокат-полиглот и 
консултант по въпросите на ЕС с над 15 години 
европейски трансграничен опит, включващ 

консултиране, представляване или защита на интересите на компаниите 
при сключване на договори, съдебни спорове, прилагане и изпълнение на 
правото на ЕС, корпоративно право, договорно право и ИТ право. Тя има 
интензивен опит с различни европейски юрисдикции в Източна Европа, 
като подпомага Латвия, Малта, Румъния и Хърватия да се присъединят 
успешно към ЕС в качеството си на ръководител на екип (ръководител на 
проект на ЕС в съответната държава) и ключов старши юридически 
съветник на ЕС (ръководител на юридически екип). Освен това тя е 
консултирала Албания, Северна Македония, Молдова и Турция как да 
изпълняват на практика споразуменията си за асоцииране с ЕС. 
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Добри Митрев 

Добри Митрев е главен секретар на Българската 
Стопанска Камара (БСК) от 2018 г. На 5 декември 
2018 г. е избран и за член на Управителния Съвет на 
БСК. Той е юрист по образование. Добри Митрев 
има дългогодишен административен опит. Бил е 

председател на Общинския съвет на гр. Перник в продължение на няколко 
мандата. В екипа на БСК е от 2010 г. 

Адв. Ирина Янева 

Ирина Янева е мениджър в Адвокатско съдружие 
„Ърнст и Янг“ с дългогодишен опит в сферата на 
търговското, договорно и административно право и 
способи за алтернативно решаване на спорове. 
Като член на Софийската Адвокатска Колегия, 
Ирина е действала в качеството на процесуален 
представител на международни и български 
компании, банкови институции и публични органи, 

и дружества по граждански и административни дела, и арбитражни 
спорове. Ирина има експертен опит в специфични сектори като 
енергетика, здравеопазване, финанси. Участва активно като лектор на 
семинари, кръгли маси и други събития по разнообразни теми в горните 
сфери. 

Луиджи Кароци 

Луиджи Кароци (CGEIT, CRISC, одитор LA ISMS, 
старши мениджър на ISMS), специалност 
„Статистика и оперативни изследвания“, служител 
в Генералния секретариат на Garante per la 
protezione dei dati personali – Италианският надзорен 
орган за защита на данните, има над 30 години опит 
в управлението на ИКТ на национално и 
международно ниво в авторитетни организации от 
публичния и частния сектор (Телеком Италия, 

Министерство на здравеопазването на Италия, ENISA – Агенцията на 
Европейския съюз за киберсигурност, Италианският орган за борба с 
корупцията), подпомагайки развитието на техния организационен 
потенциал по отношение на корпоративното управление, управлението на 
риска и съответствието с правилата за защита на данните. 
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Луиджи Монтуори 

Луиджи Монтуори е ръководител на служба „ЕС и 
международни въпроси“ на Италианския надзорен 
орган за защита на данните (Garante per la protezione 
dei dati personali). След вписването си в 
адвокатската колегия, той започва работа на 
държавна служба първо към Министерството на 
държавната хазна, а след това и към 

Министерството на финансите. След преминаването си в италианския 
надзорен орган за защита на данните, той е ръководител на отдела по 
правни въпроси (комуникации и информационни мрежи) от 2004 г., а от 
2007 г. е секретар на Съвета на комисарите. Назначен е за заместник на 
Генералния секретар през 2010/2012 г. От януари 2016 г. е ръководител на 
служба „ЕС и международни въпроси“. Притежава магистърска степен 
като стипендиант на Националния институт за външна търговия, като 
специализира юридическо тълкуване и компютърни науки в Римския 
университет „Ла Сапиенца“. Той води курсове в Римския университет „Ла 
Сапиенца“ по компютърно право и нормотворчески техники и в 
университета RomaTre (Master interuniversitario di II livello in Data 
Protection Officer e Privacy Expert). Автор е на много научни доклади, по-
специално относно неприкосновеността на личния живот и договорното 
право в публичния сектор. 

Луис де Салвадор Караско 

Повече от двадесет и пет години Луис де Салвадор 
Караско развива професионалната си кариера в 
областта на информационните технологии в 
Националния институт за космически технологии, 
където наред с други функции е работил като 
Главен служител по сигурността на информацията 
(CISO) и Длъжностно лице по защита на данните 
(DPO). Последните дванадесет години е посветил 

кариерата си на испанския надзорен орган за защита на данните, където 
изпълнява следните функции: координатор в областта на надзора, главен 
служител по сигурността на информацията, ръководител на отдела по 
информатика, като в момента работи в Отдела за технологична оценка и 
анализ, създаден през 2015 г. 
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Христо Константинов 

Христо Константинов е изпълнителен директор на 
„АПИС Европа“ АД, отговарящ за правните 
информационни продукти на компанията и 
участието в международни проекти. Завършил е 
право в Юридическия факултет на Софийския 
университет “Св. Кл. Охридски”. От 1998 до 2004 г. 
ръководи екипа от юристи-редактори на АПИС. 
През 2004 г. е назначен за заместник-управител, а 

от февруари 2018 г. – за изпълнителен директор. През годините 
координира и ръководи участието на експерти на АПИС в няколко 
международни проекта, финансирани по програми на ЕС: EuL-Invest 
(2005-2006), Caselex (2009), EUCases (2013-2015), ECLI-BG (2017-2018). 
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ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 
 
Настоящата международна конференция на тема: 

„Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при 
прилагането на GDPR“ се организира в рамките на Проект 
SMEDATA, по който си партнират Комисията за защита на 
личните данни, съвместно с АПИС Европа, Съюзът на юристите в 
България (СЮБ), адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“, 
Европейската асоциация на жените юристи – клон България, 
италианският надзорен орган и Римският университет „Рома Тре“. 

 
Съюзът на юристите в България е най-голямата юридическа 

неправителствена организация с над три хиляди членове – юристи 
от всички правни професии, организирани в 40 дружества в цялата 
страна и има 21 колективни членове. В своята дейност Съюзът се 
ръководи от демократичните принципи за гарантиране и защита на 
правата и свободите на гражданите според Конституцията и 
международните споразумения за изграждане на страната ни като 
демократична и правова държава. 

 
СЮБ, с това наименование, е учреден през 1966 г. като 

доброволна, независима обществена и творческа организация, 
обединяваща лица с висше юридическо образование. Историята 
му обаче датира от много по-ранен период - далечната 1925 г., 
когато е създадено Кооперативно дружество „Дом на 
българските правници“, построило със свои лични средства, тази 
прекрасна сграда, в която днес провеждаме конференцията. 

 
СЮБ защитава правата и интересите на юристите, съдейства 

за повишаване на квалификацията им и за задоволяване на техните 
професионални, културни и социално-битови нужди. Работи за 
издигане на правната култура на населението. За постигане на 
своите задачи СЮБ изучава ефективността на действащото 
законодателство и осъществява съвместна дейност с други 
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организации на юристи, със специализирани държавни органи, 
научни институти и обществени организации и участва в 
международни прояви, които са свързани с дейността му. 
Основната му международна дейност е свързана с две от тях – 
Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) и 
Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на 
човека. 

Като част от утвърждаването на СЮБ в международен план е 
и активната дейност на организацията през последните години по 
проекти, финансирани от програми на Европейския съюз. Това го 
направи партньор на европейско ниво и доказва значимостта му, 
не само за българските юристи, но и за развитие на различни 
съвременни тенденции в правораздаването като теория и практика. 
Доказателство за това е скоро приключилият проект „Въвеждане 
на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в 
България и свързване с портала e-Justice“. 

ЕСLІ e стандарт, yтвъpдeн oт Cъвeтa нa EC пpeз 2011 г., ĸoйтo 
- въвeждa eдинни oбщoeвpoпeйcĸи пpaвилa зa 

идeнтифициpaнe нa cъдeбнитe aĸтoвe; 
- yeднaĸвявa пyблиĸyвaнитe зa тяx дaнни в интepнeт. 

 
Бългapия e 14-тa дъpжaвa члeнĸa нa ЕС, ĸoятo ocигypявa 

cвoбoдeн дocтъп дo пpaĸтиĸaтa нa cвoитe cъдилищa чpeз 
Интepфeйca зa тъpceнe пo ЕСLІ. Това е бeзcпopeн пpинoc в 
ĸoнтeĸcтa нa ycтaнoвявaнeтo нa вce пo-тяcнo cъдeбнo 
cътpyдничecтвo мeждy дъpжaвитe члeнĸи. 

 
Роля на СЮБ при реализиране на настоящия проект: 
 
Настоящият проект е свързан с получаване на знания относно 

реализиране на едно от основните права на гражданите чл. 8, 
параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
(„Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), които 
предвиждат, че всеки има право на защита на личните му данни, 
както и да допринесе за изграждането на пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие и на икономически съюз за 
благосъстоянието на хората. 
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В този смисъл и GDPR е съобразен с всички основни права и 
в него се спазват свободите и принципите, признати от Хартата, 
както са залегнали в Договорите и по-специално зачитането на 
личния и семейния живот, дома и комуникациите, защитата на 
личните данни, свободата на мисълта, съвестта и религията, 
свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията, 
свободата на стопанската инициатива, правото на ефективни 
правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, както 
и културното, религиозното и езиковото многообразие. 
 

Всички тези визирани, както в Регламента за защита на 
личните данни, така и в Съобщението на ЕК по повод неговото 
приемане, основни изисквания към държавите членки, прави 
СЮБ, наред с другите институции и органи, партньор при 
реализиране на набелязаните цели. Защото каквито и нови 
изисквания да има, колкото и да е специфична и сложна материята, 
свързана със защита на личните данни, СЮБ има достатъчно 
натрупан опит като организатор на редица събития - конференции, 
семинари, изготвени становища, свързани с правата на човека. 

 
Предимства на СЮБ като партньор с оглед на настоящия 

проект - възможност за организиране на информационна 
кампания, разпространяване на знания относно важността на 
Регламента, прилагането му от МСП - реализиране на правата им 
и спазване на изискванията му. 

СЮБ е партньор, който има своето място в проекта през 
целия период на неговото осъществяване от декември 2018 до 
декември 2020 година във всички проектни пакети и дейностите 
по тях. 

По - важни дейности: 
- участие в самия дизайн на проекта - като идея и 

структуриране; 
- разработване на въпроси за проведените анкети и 

интервюта, както и при самото им осъществяване - разпращане на 
колективни членове на организацията, свързани с МСП като 
пример Националната асоциация на юрисконсултите; 

- подготовка и издаване на учебни и информационни 
материали - бюлетини и брошури; 
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- в организацията на всички планирани по проекта събития. 
 
Уважаеми участници в настоящата конференция, пожелавам 

на всички ползотворна и успешна работа и искам да вярвам, че сме 
част от постиженията, оповестени в специалното съобщение на 
Европейската комисия по повод първата годишнина от влизането 
в сила на Общия регламент, а именно: „предоставяне на 
възможности за действие на хората и помощ да придобият по-
голям контрол върху личните си данни, което вече е факт – 
гражданите започват да упражняват своите нови права, а над 
две трети от европейците са чували за регламента.  

Освен това, предприятията вече се възползват от 
прилагането само на един набор от правила в целия Съюз. Те 
въвеждат ред в начина, по който управляват данните, което 
води до по-голяма сигурност и доверие в отношенията с техните 
клиенти.” 

Убеден съм, че сме част от тези две трети информирани 
европейци и доказателство за това е днешното събитие! 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ 

 

 

 

 

 

 



21Правна трибуна - бр. 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 



22 Правна трибуна - бр. 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 



23Правна трибуна - бр. 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 



24 Правна трибуна - бр. 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 



25Правна трибуна - бр. 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 



26 Правна трибуна - бр. 1, 2019

 

 

 

 

  



27Правна трибуна - бр. 1, 2019

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА АНДРЕС КАЛВО (*) 
* Поради ангажимент на г-н Луис де Салвадор Караско презентацията на Испанския 
надзорен орган беше представена от неговия колега г-н Андрес Калво 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДОЦ. Д-Р АНТОН ГЕРУНОВ 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА АНТОН ПУЛИЙСКИ 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА АДВ. ИРИНА ЯНЕВА 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НАТАЛИЯ СЪБЕВА 

 

Уважаеми дами и господа, 

Имам приятното задължение да предам благодарност от името на 
ръководството на Българска стопанска камара на организаторите на 
днешната конференция, както за поканата да участваме в нея, така и за 
възможността да се включим в изпълнението на проекта, чрез 
разпространение на анкетните проучвания до нашите членове. 

Защитата на интересите на малките и средни предприятия неизменно е на 
вниманието на БСК, като национално представителна работодателска 
организация. 

Общият регламент за защита на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни (GDPR) в сила от 25 май 2018 г., съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 г., постави на изпитание малкия и среден бизнес. Многобройните 
изисквания и трудната проблематика на Регламента и променения Закон за 
защита на личните данни, се сблъскаха с липсата на капацитет, 
технологични възможности и ограничени финансови, организационни и 
човешки ресурси на МСП.  

Бизнесът беше изправен пред редица предизвикателства, а именно: 

  необходимост да се запознае с общата правна рамка; 

  да извърши преглед на всички лични данни, които се обработват в 
конкретното предприятие; да се разграничат чувствителните данни от 
обикновените; 

  да се определят законосъобразни основания за обработване на 
данните;   

  да се въведат подход и инструменти за обработване на данни; 

  да се създаде механизъм за реално упражняване правата на субектите 
на данни; 

  да се създадат технически и организационни мерки за сигурност в 
условията на цифрова информация. 

Всички тези изисквания, наложиха създаването в кратък срок на ново, 
значително по-високо ниво на фирмена и организационна култура. Нейното 
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изграждане беше съществено подпомогнато от Комисията за защита на 
личните данни, която подходи с дължимата грижа, като проведе обучения, 
семинари, разяснителна кампания и готовност за оказване на помощ на 
браншовите организации при създаване на секторни етични кодекси. 
Използвам възможността да отправя благодарност към Комисията за 
проведените обучения на членове на БСК, които преминаха при огромен 
интерес. 

След влизането в сила на Регламента на 25 май 2018 г., бизнесът беше 
изправен пред друго, още по-голямо предизвикателство - да започне 
неговото практическо прилагане.  

В помощ на своите членове – малки и средни предприятия и на техните 
регионални и секторни сдружения, БСК разработи примерни типизирани 
документи, които предостави на предприятията за окончателна адаптация, 
отговаряща на профила на всяко от тях. Бяха разработени примерни 
Вътрешни правила (политики за прозрачност) за защита на личните данни 
на физически лица, с приложения, съдържащи образци на декларации, 
процедури и бланки.  

Беше разработен и предоставен на предприятията примерен текст, касаещ 
обработката на лични данни, с препоръка да бъде включван в гражданските, 
търговски и партньорски договори.  

За улесняване на служителите на малките и средни предприятия, 
отговарящи за обработката на лични данни (като специалисти по човешки 
ресурси, счетоводители, търговци и др.) разработихме вътрешна процедура, 
подробно описваща стъпките за създаване и поддържане на вътрешни 
регистри на дейностите по обработване на данни. За регионалните и 
браншови организации акцентирахме върху процедурите при провеждане 
на семинари, работни срещи, обучения и разпространяване на електронни 
информационни бюлетини. 

В този период към БСК, в партньорство с фондация „Право и Интернет“ 
беше създаден Консултантски център по прилагане на Общия регламент за 
защита на личните данни (GDPR), който предлагаше следните услуги: 

  провеждане на специализирани обучения по въпросите на GDPR; 

  извършване на правни анализи, изготвяне на доклади, свързани със 
степента на съответствие на процесите по обработване на данни; 

  предоставяне на услугата „Длъжностно лице по защита на данните“; 

  насочване към експерти в сферата на защита на лични данни и правото 
на неприкосновеност. 
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При подготовката и прилагането на регламента едно от основните 
затруднения беше определянето на подходящи организационни и 
технически мерки за спазване на регламента и осигуряване сигурността на 
информацията. 

При обработването на лични данни в епохата на дигитална трансформация, 
всички компании са изправени пред необходимостта да защитят най-
ценното съвременно притежание - информацията. В цифровия свят, 
защитата на личните данни е неразривно свързана с кибер- сигурността. 
Според някои статистики над 10 000 кибератаки се случват на всеки час в 
световен мащаб. Безпрецедентният пробив в информационните масиви на 
НАП, както и сривът на Търговския регистър показаха още веднъж 
значението на инвестициите за обезпечаване сигурността на информацията, 
имайки предвид, че разходите на тези агенции са обезпечени от държавния 
бюджет. Не такъв е случаят обаче при малките и средни компании. Ноторен 
факт е, че технологичната инфраструктура за защита на личните данни 
изисква непрекъснато развитие и осъвременяване, за което е необходимо и 
съответното ресурсно обезпечаване. Статистиката в това отношение не дава 
основание за оптимизъм - инвестициите на предприятията в оборудване за 
информационни и комуникационни технологии са намалели от 7.4 % от 
всички инвестиции през 2011 г. на 0,4% през 2018 г. Ето защо, от особена 
важност е достъпът на МСП до финансови ресурси чрез различни 
финансови инструменти, национални и международни фондове и програми, 
за да могат фирмите да внедряват и поддържат адекватни мерки за 
киберсигурност. 

За да отговори на нуждите от сигурност във всяка организация, в БСК се 
сформира Консултативен съвет по киберсигурност, с цел да подпомага 
членовете на Камарата чрез становища, анализи, предложения за 
нормативни промени, консултации и др. Това е и още едно поле, в което 
бизнесът и Комисията биха могли да си сътрудничат.  

Ако трябва да обобщим, възможностите пред предприятията трябва да се 
търсят в технологичното развитие и финансовото обезпечаване. Но 
решаващо за успешното функциониране на новите регулации и технологии 
си остава знанието.  

Ето защо, оценяваме настоящия проект SMEDATA като изключително 
навременна и полезна инициатива, чрез която една сложна регулация да 
бъде представена по достъпен и разбираем начин пред широк и разнороден 
кръг от задължени лица и да създаде устойчиви знания за специфичните 
нужди и процеси на защита на личните данни в малките и средни 
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предприятия. Знанията придобити по време на семинарите, повишената 
квалификация, мобилното приложение създадено по проекта, ще проявят 
своята практическа приложимост в бъдещето. Това е гарант за повишаване 
сигурността на информацията свързана със защита на конституционното 
право на личен живот на гражданите, но също така е съществен елемент за 
изграждане на доверие в партньори и клиенти на предприятията, което е 
пряко свързано с по-доброто пазарно позициониране и повишаване 
конкурентоспособността на българския бизнес. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящият брой на сп. „Правна трибуна“ е посветен на провелата се 

на 28 октомври 2020 г. Международна конференция по Проект „SMEDATA: 
Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на лич-
ния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни 
предприятия и граждани“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство“ 
2014 – 2020 г. на Европейския съюз. 

Конференцията бе организирана от Италианския надзорен орган за 
защита на данните и Римския университет „Рома Тре“ в тясно сътрудничес-
тво с Комисията за защита на личните данни на Република България, както 
и със съдействието на останалите партньори в проекта SMEDATA – „Апис 
Европа“ АД, Адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“, Съюза на 
юристите в България и Европейската асоциация на жените юристи – клон 
България. Според първоначалните планове на организаторите форумът след-
ваше да се проведе в Рим, в голямата аудитория на Университета „Рома Тре“, 
но с оглед на силно влошилата се през м. октомври 2020 г. епидемиологична 
обстановка, дискусията бе изцяло пренесена в интернет. Въпреки наложе-
ната от обстоятелствата промяна, в работата на конференцията се включиха 
над 280 участници, предимно от Италия и България. 

Основна цел на форума бе да даде възможност на участващите в него 
представители на малките и средни предприятия (МСП) да споделят своя 
опит и добри практики при прилагането на Общия регламент относно защи-
тата на данните (GDPR), вкл. с оглед появата на нови предизвикателства 
вследствие от избухването на пандемията COVID-19. Партньорите в 
SMEDATA представиха резултатите и основните изводи от изпълнените в 
рамките на проектното финансиране дейности, насочени към повишаване на 
осведомеността и мултиплициращо обучение за МСП. Специално внимание 
по време на дискусиите бе обърнато на въпросите, свързани с нарушенията 
на сигурността на данните, и подходящите технологични и управленски 
мерки за предотвратяване на инцидентите. 

  С кратки приветствия, експозета и презентации в работата на кон-
ференцията се включиха г-жа Жиневра Ферони, вицепрезидент на Италиан-
ския надзорен орган за защита на данните; проф. Лука Пиетромарки, ректор 
на Университета „Рома Тре“; г-н Венцислав Караджов, председател на Ко-
мисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД) и замес-
тник-председател на Европейския комитет за защита на данните; г-н Луиджи 
Монтуори – ръководител на службата „ЕС и международни въпроси” на Ита-
лианския надзорен орган за защита на данните; адв. Ирина Янева, мениджър 
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в Адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“; г-н Христо Аламинов, ръ-
ководител на отдел „Международно сътрудничество и управление на про-
ект“ в КЗЛД и координатор на проект SMEDATA; г-н Христо Константинов, 
изпълнителен директор на „Апис Европа“ АД; проф. Карло Колапиетро, пре-
подавател по публично право в Университета „Рома Тре“; г-н Роберто Чер-
минара, ръководител на дирекция „Корпоративно законодателство и търго-
вия“ на Италианската асоциация на търговските предприятия 
„Confcommercio“; проф. Силвия Чучовино, преподавател по трудово право в 
Университета „Рома Тре“; г-н Дейвид Мърфи, експерт в Ирландския надзо-
рен орган за защита на данните; г-н Даниеле де Паоли, заместник-генерален 
секретар и ръководител на Дирекция „Правни въпроси (Частен сектор)“ на 
Италианския надзорен орган за защита на данните; г-н Андреа Стабиле, ръ-
ководител на Правната дирекция на Италианската асоциация на занаятите и 
микро и малкия бизнес (Confartigianato Imprese); г-н Данило Касполи, коор-
динатор в Италианската асоциация на занаятчийската индустрия; г-н Кла-
удио Буганца, длъжностно лице по защита на данните на Италианската асо-
циация на занаятите и микро и малкия бизнес; г-н Мортен Лен, генерален 
мениджър на „Касперски лаб Италия“; г-н Козимо Комела, ръководител на 
Дирекция „Цифрови технологии и ИТ сигурност“ на Италианския надзорен 
орган за защита на данните; проф. Стефано Занеро, хоноруван преподавател 
по електроника, информация и биоинженерство в Университета „Politecnico 
di Milano“; адв. Матео Ди Раймондо, Адвокатска кантора „Ди Раймондо“; 
Джузепе Д'Акисто, експерт в Италианския надзорен орган за защита на дан-
ните и г-н Аристотелис Цафалиас, служител по въпросите на политиките в 
Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ („DG 
Connect“) на Европейската комисия. 

С оглед събуждането на интерес към материалите от конференцията 
в настоящия брой на сп. „Правна трибуна“ са публикувани само част от из-
несените изложения и презентации. Конференцията е записана в цялост и е 
достъпна от интернет страницата на проекта: https://smedata.eu/.  
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ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
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ПРИВЕТСТВИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ОТ 
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
 
Good morning, 
Ladies and Gentlemen, 
We are about to complete 

a three years’ journey that 
had begun long before the 
General Data Protection 
Regulation entered into 
force. Our efforts loudly an-
nounced that privacy does 
matter and fundamental 
rights are not only in paper 
guarded. 

The first meeting of the 
representatives of the project 
consortium was at the late 
2017. Since then a small 
group of people… profes-
sionals, privacy and data 
protection experts with vari-
ous backgrounds – lawyers, 
engineers, IT experts, pri-
vacy consultants and more, 
have paid many efforts in 
preparing one of the most 
ambitious data protection 
projects in South Europe. 

Our team was one of the 
only eighth approved for project funding dedicated to the implementation of the 
rules of the new General Data Protection Regulation by the Small and Medium 
Enterprises. 

The GDPR promised clearer language of explaining data processing, more 
transparency in personal data processing, strengthened rights of individuals, 
stronger enforcement by the data protection authorities…  



Сп.“Правна трибуна“, бр.1/2020 
 

 

11

This is good, but as we, all know “With great power there must also come great 
responsibility”   

For ourselves – the national supervisory authorities it meant extended supervi-
sion in combination with extensive awareness raising. For that reason, SMEDATA 
project aimed at ensuring the highest degree of privacy and personal data protec-
tion through external and internal awareness raising measures. The business was 
also expecting coaching on privacy enforcement! 

From target groups’ perspective, external were training events, conferences, 
and other tools envisaged in the project.  

The internal ones were innovative tools such as the mobile app “GDPR in your 
pocket” outstanding result of our joint efforts. 

The aforementioned target group of the project is essential. Not only because 
small and medium enterprises are the backbone of the European economy but also, 
and most importantly, they needed our support in meeting the GDPR requirements. 
I do confirm that we will keep working in that direction to enable the business in 
its efforts to comply with the privacy rules. This is important for the citizens, as 
they will get better quality of service. 

Personally, as a Deputy Chair of the European independent body in charge of 
applying the consistent application of data protection rules, I will continue to en-
sure opportunities of further development of the privacy and personal data protec-
tion in various fields of business. 

And finally…, there is a famous saying: ‘The reward for work well done is the 
opportunity to do more’.  

It is my personal pleasure to announce that SMEDATA team efforts were rec-
ognised and awarded by the European Commission. The second project stage or 
SMEDATA II was approved for funding this spring. The implementation of pro-
ject activities will start right on the 1st January next year in about two months’ 
time ahead. 

After these short introduction, allow me to wish all of you successful event, lots 
of fruitful discussions and above all, stay safe! 

Thank you very much! Stay in touch with the project and looking forward to 
work with you next year! 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА АДВ. ИРИНА ЯНЕВА,  
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  
„ЪРНСТ И ЯНГ БЪЛГАРИЯ 

 
I would like to thank all the organisers of this conference in these most chal-

lenging times. I hope that next year we will have the chance to meet in person. As 
our colleagues were mentioning, these times pose a great number of difficulties to 
organise trainings and seminars, but in the previous months, we were able to initi-
ate and conduct very effective trainings and awareness sessions.  

What we were actually focused on were the main challenges faced by the small 
and medium enterprises. When we were designing the raining content, we actually 
put more focus on specific matters. For instance, we have identified several chal-
lenges. Most of these challenges were, for instance, how the companies, especially 
small and medium enterprises, may imply in practice the privacy by design and 
privacy by default principles when they are launching new technologies, new pro-
cesses or services. The SMEs were basically either not aware at all what privacy 
by design or privacy by default means, or they were facing difficulties in deter-
mining what exactly they should do and who are the right people within their or-
ganisation who may become the conduit of such processes and make those princi-
ples become a reality in their environment.  

Another issue, which we identified and on which we focus during the awareness 
session and trainings, was the proper designation of the parties’ roles in a given 
transaction or in a given relationship. It appeared to be and continues to be a huge 
challenge for the small and medium enterprises to properly assign the roles, for 
instance, whether they act as a controller or as a processor, especially if we talk 
about circumstances when we have the joint controllership. The main reasons, 
which we identified during our interaction with the small and medium enterprises, 
were, on the one hand, related to the lack of experience and lack of people within 
the organisation who can be the process owners and adequately promote the par-
ties’ roles within the overall contractual process and, of course, the other big issue, 
which the small and medium enterprises face in terms of determining the parties' 
roles, is that there were circumstances where they were obliged to agree to terms 
and conditions defined by the stronger party in the contractual relationship. Simply 
said, they were provided by the counterparty with standard terms approved, let us 
say, at global level, and they do not have any room to negotiate. We know that the 
implication of such a global designation of roles could affect not only the counter-
party who proposed those terms and conditions, but also the small and medium 
enterprise. Of course, the reputational and financial damages, which they may in-
cur, would have a much greater impact on them compared to the large enterprise 
who imposed the terms.  
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When we were focusing on how to structure the awareness trainings and the 
seminars, we also emphasised on the necessity to have an adequate data mapping 
and data privacy impact assessment. This is, let us say, some kind of a neglected 
matter that we faced a lot in our practice with our clients, when they do not realise 
that they actually need to have a data privacy impact assessment in place, and even 
when they realised, the DPOs do not have the expertise to assist them in having 
such a data privacy impact assessment in place.  

Another major issue is, of course, the lack of either expertise or technological 
capacity to identify and adequately meet the risk associated with the data breaches. 
The COVID-19 crisis brought into the light a lot more deficiencies in the compa-
nies' technical and organisational measures in place. Small and medium enterprises 
normally allocate their financial resources in other aspects of their business and 
this is kind of a matter, which they leave aside, especially when they are in finan-
cial distress as currently the COVID situation caused such.  

Another major issue, which it is worth mentioning, and, of course, it was raised 
again by small and medium enterprises during our sessions with them, was the 
exercise of data subject’s rights. One of the biggest problems for them is what 
process they need to have in place in order to adequately answer the data subjects’ 
request to exercise their rights. We know that the GDPR empowers data subjects 
to much greater control of their personal data, but how this is brought in practice, 
it is quite a different matter. Unfortunately, again the small and medium enterprises 
face the issue that, on one hand, they do not have the expertise to properly assess 
a data subject's request and, on the other hand, they lack normally the resources to 
react in time. Maybe here is again, let us say, the proper forum to address the need 
of more specialisation in terms of data privacy in sector specific matters. We have 
industries, such as the pharma sector, industries, such as the energy sector, where 
we have very specific matters and, of course, the big data. Many industries are now 
relying on the use of big data. Unfortunately, the small and medium enterprises 
lack the adequate tools to process and enjoy the benefits of big data.  

And, just maybe as a last remark, the COVID-19 crisis brought into the spot-
lights the HR issues. This was an area, which we thought is clear now after having 
2 years of implementation. However, the huge volume of data, which had to be 
processed in terms of implementing measures to combat the COVID-19 crisis, 
posed different type of challenges. The small and medium enterprises are strug-
gling as to what data they have to collect, for how long they should store them and 
how they should dispose of the data, let us say, after the crisis is over and when 
would that time be. That is why, when we were designing the ‘train the trainer’ 
courses we again looked into our previous experience with the small and medium 
enterprises and again we placed focus on these hot topics in hope that our trainers 
would be able spread that matter within the culture of their own organisations. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ХРИСТО АЛАМИНОВ,  
РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНО  

СЪТРУДНИЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“  
В КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

И КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ SMEDATA 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „АПИС ЕВРОПА“ АД 
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ИЗКАЗВАНЕ НА ДЕЙВИД МЪРФИ,  
ПОМОЩНИК-КОМИСАР В ИРЛАНДСКАТА  

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
 
I am very thankful for the invitation to participate this morning in a very inter-

esting conference, in particular what we are going to discuss now in relation to the 
processing of personal data in the context of COVID-19 pandemic. Just a little bit 
of background about my own role of the Irish Data Protection Commission (DPC). 
I am an assistant commissioner here with responsibility for consultation and en-
gagement with the health sector. I have been really up the forefront of the war of 
the Irish supervisory authority in dealing with measures that have been imple-
mented across all sectors at the try to tackle the pandemic situation. 

I would like to run through the broader engagements that the Irish DPC has had 
in relation to the COVID-19 pandemic, I think, which will be common to our other 
colleagues in the 
other supervisory au-
thorities of the Mem-
ber States. I suppose 
primarily our engage-
ments in relation to 
the pandemic has 
been with govern-
ment and with the 
public health authori-
ties. This is where the 
primary source of ac-
tivity comes form in responding to the pandemic. In that context the case study 
that I would provide as a major piece of work that we have conducted was in work-
ing with government and the public health authorities in developing the COVID-
19 contact-tracing app. We have seen similar apps developed of course across all 
the Member States, but we have had also considerable engagement with the private 
sector and with business and I think that is the focus really of this morning’s con-
ference. What I would like to get into is how those governmental strategies and 
measures have played out in application across different sectors. We have worked 
with representative bodies such as IBEC, which is the Irish Business and Employ-
ers Confederation, to help them to explain to their members what the different new 
processing requirements are for dealing with COVID-19 and we have also worked 
with international colleagues of course through the European Data Protection 
Board and with other Member States in developing guidance of the EDPB in rela-
tion to COVID-19 and we have worked, at a global level, with the Global Privacy 



Сп.“Правна трибуна“, бр.1/2020 
 

 

27

Assembly, the Global Privacy Enforcement Network, which I think, in the context 
of what is going on in a global pandemic, has been very important that the super-
visory authorities of the European Union and then the wider community of data 
protection and privacy enforcement agencies work together at to plural our re-
sources, at to plural our ideas on how we assist society in the implementation of 
these measures in a way that protects the fundamental rights to privacy and to data 
protection.  

Before I proceed to look at some particular areas, I would like to underline that 
what Irina Yaneva in the first panel spoke about is very relevant. The key issues 
and difficulties for SMEs that have been occasioned by the GDPR have accelerated 
and created maybe greater problems in the current context of the pandemic. One 
of the key areas that we know, that the SME sector has told us repeatedly in con-
sultation and engagement, is that they do not have the resources that many in other 
sectors – in the multinational and the larger public sector have to implement GDPR 
in an effective and compliant manner. Irina mentioned, of course, access to expert 
knowledge and in particular the ability to source, to employ data protection offic-
ers who are competent to understand the nature of the business and to assist in 
implementing accountable and transparent policies. There were also difficulties in 
the sector in conducting data protection impact assessments again going back to 
resources and access to expert knowledge but also in understanding how to apply 
these very broad principles of necessity and proportionality in the context of a 
much smaller operation as oppose to again the multinationals. Irina Yaneva also 
mentioned the financial pressures that SMEs confine themselves under, the regu-
latory pressure of course, the fines that may be imposed through GDPR are very 
threatening measure for very small businesses and have caused a lot of alarm, and 
further the financial pressures of the pandemic. Small businesses are struggling to 
stay open, to keep their employees working and so it is an added consideration for 
these organisations that are under significant financial pressure. I would mention 
also something else – the disparity that can exist between small businesses and 
then the large data processors that they find themselves obliged to engage with and 
I am going to come back to that with reference to some specific areas of processing 
as we look at the COVID-19 pandemic. 

As I said, my work in the main is with the health sector and dealing with the 
public health authorities and working with the government agencies. So, it has 
really been interesting for me to think about this morning’s conference and to think 
about the specific impact of what is happening in terms of COVID-19 and how it 
affects the SME sector. It is something we are aware of, for example the Irish DPC 
operates an information hotline, we have email contacts and we have received 
many contacts in the last 6-8 months from businesses, from small enterprises, ask-
ing how they can implement what they have been asked to do by the government 
in the compliant manner and there is a lot of concern in the sector. 
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What I would like to speak about first in the Irish context, I am sure there have 
been similar experiences in other Member States – this is what is called in Ireland 
the National Return to Work Safety Plan. This is a plan, a broad policy that was 
implemented by the government through the Department of Business, Enterprise 
and Innovation and it was designed as a road map, as a framework to allow busi-
nesses to return to work following the first lockdown. The first lockdown was in 
March, April and May. In Ireland, we are now in second lockdown, which is ex-
pected to continue until the end of November and then we will see what happens 
in December. This plan was for businesses to get back to work after the first lock-
down and it created immediately some significant data protection and data pro-
cessing challenges. In our experience, we felt that the government in designing the 
plan did not fully appreciate the data protection implications that it would have for 
businesses and in particular for small businesses in a number of ways. The first 
thing that I would like to address is what was called “small group contact tracing” 
and I am going to speak about contact tracing later in a fuller context. In terms of 
the plan businesses were asked to retain information 3relating to workers who had 
to work together in small groups and were not able to implement social distancing 
so they were, in the context of the pandemic, within 2 meters of each other for a 
period of time exceeding 15 minutes, meeting the requirement of the World Health 
Organisation (WHO) for close contact for COVID-19. There was significant con-
fusion from businesses as to what were they required to do, what level of data, it 
has been mentioned the retention period. I can give a small example – it seems 
almost funny, but this is a real story from a business, where in a factory (essential 
workers had to keep working), an employee came on Monday morning to work 
and his employer said you must tell me who you met at the weekend, which friends 
you visited, where you went, and, of course, this is not required – this is a misun-
derstanding of the policy. This shows what can happen when people do not under-
stand fully what they are supposed to do and there is no guidance. Moving on then, 
in terms of the plan, is of course required the collection and processing the health 
data of employees because employers were asked to record if any employees had 
symptoms, first of all, of COVID-19 and then to advise them to go home, to self-
isolate and this created a difficulty in terms of employers understanding, first of 
all, the clear legal basis for this. It was not set out whether this was a recommen-
dation in the national plan or whether it created a legal obligation for employers to 
do so. There was immediately confusion and concern arising from that area and of 
course, there was a difficulty then with individual – if the individual employee 
feels that they have an obligation to report this data because they have legitimate 
fears that they may be penalised, that they may lose their employment and if they 
do not have payment for being sick. 

The third issue that I would like to refer to is that of temperature testing – we 
have seen a plot in many places temperature testing when people enter a premise 
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and particularly in the work place and this is something that many employers (par-
ticularly smaller employers) were very keen to do because it was seen as an active 
measure – something that they could implement easily, there were temperature 
testing devices very cheaply available. The difficulty that we had as a supervisory 
authority is that the advice of the public health authorities did not recommend tem-
perature testing as a valid demonstration of COVID-19 symptoms. When we look 
at the use of this in the context of data protection, we felt it was difficult to make 
an assessment of necessity when looking at the use of such measures. There was 
also a question mark over the extent to which temperature testing is processing of 
personal data related to whether this information was retained, was processed on 
an ongoing basis or whether there was a measuring of employee’s temperatures 
taking place on a regular basis in the workplace. All of these examples come 
through the fourth point in relation to the plan, which was the idea of linking public 
health advice to actions that employers were required to take. There was incon-
sistent advice coming from the public health authorities that was either recom-
mending action to be taken by employers or requiring action to be taken with a 
lack of clarity as to whether it was a legal obligation and I think this created a lot 
of difficulty for employers, particularly smaller businesses. The last point that I 
would like to make is the relationship between these measures under the national 
Return to Work plan and occupational health. Occupational health, of course, is a 
legitimate area of work and employers have rights under GDPR to assess the work-
ing capacity of employees and to implement policies that ensure the health and 
safety of the employees at the workplace. What it was not clear to what extend 
occupational health could bring in testing for COVID-19 or the processing of 
symptom data so this was an area that we really had to look at and try to assist 
businesses in understanding. 

I would like to move on to look in particular at the area of COVID-19 contact 
tracing. It was established globally at the start of the pandemic that contact tracing 
is absolutely key in combating the pandemic. I think all of our public health au-
thorities recognised the need to trace, to test individuals and then to trace their 
contacts, to isolate their contacts and so forth. But obviously this requires a large 
scale of processing of personal data and we had a lot of engagement with the public 
health authorities on this matter. There was an impact in the private sector and 
particularly in the SME sector. The first thing that I would like to mention in this 
context is the processing of patron data in hospitality. When individuals attended 
bars, cafes, restaurants, theatres they were asked to provide information to allow 
for contact tracing to take place. This was discussed by the European Data Protec-
tion Board because it is an issue that arose really across the different Member 
States and it created some particular problems – the first I will mention is the se-
curity of data and access to data. It required the small businesses, the hospitality 
businesses to obtain personal data but then to keep it in a secure manner, which is 
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difficult when you are operating a busy operation such as a café or a bar, you now 
will have to devote time, you have to find resources to either electronically store 
this information and then to make sure that it is secure and not disclosed to other 
patrons. We have received a lot of complaints around this activity. And secondly, 
of course, is the limitation of processing. It was very important to us as supervisory 
authority that this data was processed only in the context of contact tracing and 
that this information did not end up being used for direct marketing of services by 
cafes or restaurants and it was not used by individuals. We have seen complaints, 
I think from the Spanish supervisory authority, which reported the complaint, 
where a patron of a café - her personal phone number was used from a member of 
the staff to call her and ask her for a date. So, we can see straight away the prob-
lems that exist and perhaps in organisations that do not have a strong understand-
ing or a culture in personal data protection they do not understand the need to 
implement those strict limits on processing and the limitations of the use of such 
data. When I think on a wider perspective, the issue that we saw with that require-
ment was the transfer of that essentially public health function to private enterprise 
– there was a difficulty in the transfer of the data collection from the public health 
agencies to small businesses (cafes, restaurants and bars) in terms of understanding 
and the responsibility and I think that is a wider issue that needed a reflection, that 
needed to be addressed in a more complete and better way. The reason that I say 
this is because it puts significant pressure on these organisations to collect personal 
data for a public health function but they were not prepared to be their primary 
source of data collection. We saw a lot of aggression, a lot of arguments from 
individuals asking why do I have to give my name, my phone number and I think 
it puts many of these small businesses in a difficult and unfair position – being 
required to carry at public health role in an area that perhaps they were not prepared 
for. And of course, then in terms of contact tracing, in a similar vein, employers 
were asked to process the personal data of their employees in the employment 
context for contact tracing and to provide that information to the public health 
officials for the purposes of contact tracing. I think this again created a difficulty 
in understanding the clear demarcation of functions and who is responsible for 
what. In Ireland contact tracing is conducted under a legislative act – the Infectious 
Diseases Regulations of 1981 – which allowed the public health officials to pro-
cess data for contact tracing purposes but this was not clearly understood. Some 
employers felt that they were required to carry out their own contact tracing activ-
ities, which of course led to the disclosure of medical data, of diagnosis data to 
other employees. So, we had to work hard with the private sector to ensure the 
security and the confidentiality of any individuals diagnose with COVID-19 and 
to ensure that this data would not be shared with their colleagues. Another issue 
that in particular arose in the SME sector, and I think we sometimes forget that, 
there are SMEs very active in the health sector and I am thinking in particular in 
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small nursing homes, smaller clinics and hospitals where they were required to 
report to the public health authorities if staff members became sick with the virus 
and again there was an issue with disclosing that information to fellow employees 
and risking the privacy of individuals and in a wider context we as a supervisory 
authority had a struggle with the public health authorities from the start of the 
pandemic in ensuring that they understood that GDPR must be complied with in 
the context of the emergency measures and in fact GDPR facilitates the processing 
of personal data in the context of cross-border public health issues such as a global 
pandemic. We felt some resistance coming from the public health sector, who felt 
that their work superseded, was more important than data protection and that data 
protection could be ignored or set aside. That was a particular difficulty that we 
had to work with but I think we made good progress in that area.  

To move on from our experience in contact tracing, one of the other areas of 
course that we have seen in the pandemic is people having to work from home, 
issues around remote working which has brought a lot of questions form private 
businesses and small enterprises as to how they can continue to work under these 
circumstances. We have been asked a lot of questions around the use of online 
platforms – ZOOM, Skype, Teams etc., whether it is appropriate for these to be 
used, the security of data on those platforms. We have also been asked in the con-
text of employment whether an employer can reasonably require an employee to 
use these tools and this arises in the education sector – many teachers were un-
comfortable with conducting education on an online platform and they were con-
cerned about their personal data.  

To conclude really on our experiences, we are moving out now I think from a 
situation of emergency to business as usual and what I mean by that is that the 
conditions of the COVID-19 pandemic have not gone away, they will be with us 
for further so it is important that we assist businesses in normalising these practices 
and moving to a business as usual setting. I think the way we must do that is trough 
guidance and the tools that have been demonstrated this morning and the purposes 
of the SMEDATA project will be very relevant. I think there is obviously ongoing 
work in my view in dealing with the pandemic and I think we can work very 
closely, very well together with business and ensure that the processing of personal 
data in this context – as we go into 2021 – is conducted in a way that is compliant 
and respect the fundamental rights of individuals. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДЖУЗЕПЕ Д'АКИСТО,  

ЕКСПЕРТ В ИТАЛИАНСКИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН  
ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
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ИЗКАЗВАНЕ НА ПРОФ. СТЕФАНО ЗАНЕРО,  
ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, 

ИНФОРМАЦИЯ И БИОИНЖЕНЕРСТВО  
В УНИВЕРСИТЕТА „POLITECNICO DI MILANO“ 

 
I think there are two connections that are very important between what has al-

ready been described by our colleagues and the cyber security approach. On the 
one side, as it has been remembered, the guiding principle of the GDPR is risk 
assessment, the risk evaluation. Risk-based design is also the core principal of se-
curity and secure design since we cannot build systems that have perfect correct-
ness and actually, there could be a long ethical debate if that would even be desir-
able. We need to approach the problem by understanding what are the risks, what 
are the threats in addressing those risks and those threats primarily, so that we can 
focus our efforts on the area that matters the most. This is actually kind of not 
opposed but slightly different from another element and also, in this case, there is 
a parallel which is approach of privacy by design or security by design.  

Imbedding security or 
privacy in the design of 
our system is sometimes 
misunderstood to be not 
related to risk assessment 
as if you are designing the 
system so that is just se-
cure, just private. This is 
almost impossible to do. 
The only way to, for in-
stance, protect by design 
personal data would be not to have personal data at all – that would be the only by 
design approach to complete the protection, even if by design approach you are 
performing a prior risk evaluation. The only element on which we can really play 
to perform by design security or by design privacy is reducing the risk and the 
attack surface.  

The operational vulnerability is really something that is ongoing in the lifetime 
of a product, in the maintenance of a service – the only thing that you can really 
work on by design that significantly reduces risk is by reducing the potential dam-
age. For instance, some of the techniques that have been discussed of anonymisa-
tion or pseudonymisation are by design risk reduction approaches that are ex-
tremely powerful in reducing the amount of area where you need to be concerned. 
A recent example is the approach of designing the contact-tracing apps for 
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COVID-19 by eliminating scientifically the element of identification and the ele-
ments of having a central repository of data. The resulting application, which is 
also very secure by itself, but even if it was insecure, would yield so little data to 
an attacker. That is a beautiful example of minimising the data that is exposed by 
design. These concepts go hand in hand together – when the amount of potential 
damage is reduced, this automatically reduces risk even before technology is in-
volved.  

Nowadays, security engineers know that we are not really designing systems so 
that they can repel attackers. We are designing systems so that when they are 
breached into, because they are going to be, they yield as little as possible of the 
attacker’s goals and this is a theme that goes in the direction of personal data pro-
tection, in the direction of protecting cyber physical systems. If you are able to 
make it so that even if a car is broken into, the attacker is not able to make it unsafe, 
then you basically have taken away a lot of the threat level, a lot of the potential 
attackers and you are left with a much more approachable element that you can 
actually secure. 

In order to answer the question how could be improved the dialog between data 
protection experts, mainly juridical, and computer science experts and information 
security experts, I have two opposite things to say. On the one hand, many of the 
causes of relevant data breaches are not top-notch impossible to spot vulnerabili-
ties. They are the vulnerabilities that I like to call “forever days” – they are vul-
nerabilities that have been with us for like 50 years and they are still there. In 
academia, we are looking at these such advanced things and instead the things that 
get broken in the reality of every day data protection are so basic, they are already 
solved. On the other hand, maybe if it has been 50 years and it is still broken, we 
are actually missing some points in that so there is still some research to do. Au-
thentication looks like a solved problem from academia but it is evidentially not 
because it is still broken. So, if it is still broken it means that the solutions that 
academia has developed are not really useful in the real world, so they are not 
solutions. There is a lot of research to do to breach that gap and in some direction; 
it is research that needs to roll down into applications and in some other areas; it 
is applications that should tack the jacket of academics and bring us down to earth 
to try to tackle problems that are more fundamental. 

With regards to what Aristotelis addressed, I agree that we should protect vul-
nerability research. In the late 90’s the hacker community started publishing re-
search – what are now academics like me, we were part of that community back 
then, and we started publishing data on vulnerabilities. We started a full disclosure 
movement and the full disclosure movement got started basically all of the rest of 
the cyber security industry. Before the full disclosure started, the security industry 
was not there, there was just the antivirus industry that had reached majority first. 
But everything else comes down from that. We have moved towards enormous 
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companies running services, traditionally when you do a vulnerability research 
you are very safe in doing vulnerability research on a device or on a software be-
cause you own it and you have bought it. Over the years, we have built “laws” and 
a cultural norm that makes it so that if you touch a product and you find a vulner-
ability and report it and someone tries to sue you – all hell breaks loose because 
everyone screams in favour of the researcher. With the move towards services this 
becomes more complicated because, traditionally, what as a security researcher 
you do not do is test a service because the service is running on someone else’s 
computer and you do not want to touch it and this is correct. At the same time, this 
creates an issue because it makes those services less accountable to researchers 
like me. We do researches on the security of cars, when these cars are interfaced 
with a service on the network – right now they are interfaced with services but they 
are not essential, so we do not care, we can test the car without the service, but if 
those services become essential and in order to perform security testing we need 
to touch those, I find myself in trouble.  

In December, in ACSAC, which is large academic conference on security, we 
are publishing a paper where we basically ran an internet wide scan for no SQL 
data sources in order to understand what were the misconfigurations, what are the 
potential damages. We walked a very thin line in trying to do this in the most 
ethical approach and with the safest approach from a legal standpoint. And I am 
not totally sure we did not, kind of bend some laws here and there, in doing so but 
we got acknowledgements from people that were running those data sources be-
cause we notified them. We told them that we have found issues in their configu-
ration and we got nothing but positive acknowledgement but we could have gotten 
a threat or a lawsuit for what we were doing and it is important to build safeguards 
into regulation, into laws in order to protect academic research when it is done for 
the public good. 
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ИЗКАЗВАНЕ НА АРИСТОТЕЛИС ЦАФАЛИАС,  
СЛУЖИТЕЛ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПОЛИТИКИТЕ  

В ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СЪОБЩИТЕЛНИ 
МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“  

НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 
 
I was asked to share my opinion on the importance of security for the protection 

of personal data specifically in regard to SMEs. My work for the European Com-
mission in DG CONNECT (Directorate General for Communications Networks, 
Content and Technology) is focused on cyber security - things like NIS Directive, 
cyber security of enterprises but of course the reasoning between personal data 
protection and cyber security. What we try to do from regulatory perspective is to 
ensure that the measures we ask of companies are proportionate to the risks in-
volved and I think here is also one area where cyber security and data protection 
diverged. In my world, it is about companies protecting themselves – their assets, 
their functioning, whereas in the GDPR it is about protection of the fundamental 
rights of our citizens. Companies, either big or small, have an obligation to protect 
the personal data that they have or collect, or use. In terms of security, it is all a 
matter of risk but here the question from a policy side is who owns the risk and 
who gets to determine what we call the “threshold of tolerable risk” (how much 
risk we can tolerate). For SMEs, as a general rule, we try to be proportionate and 
not burden SMEs with heavy regulations from a data protection perspective but 
also increasing it from a cyber-security perspective the SMEs should not see them-
selves as indifferent to data protection and cyber security. What we have seen is, 
however, that the guidelines and standards are not very tailored to SMEs in the 
sense that sometimes you need a whole SME just to understand the standard that 
you have to apply. And there we are pushing for standardisation organisations and 
other bodies to issue guidance that an SME possibly with just one person respon-
sible for everything can actually ingest. There is no reason to keep telling SMEs 
to take measures without helping them understand what those measures are and 
how they could implement them.  

In my opinion, certification processes can be helpful when applied to SMEs 
context. The way we see it, there are two dimensions to this. First of all, we want 
to come up with schemes or ask the industry to come up with schemes that will 
allow an SME to certify once that it meets certain requirements and then, to use 
this certification to demonstrate possibly to its regulator but also to the vendors or 
its customers that it has emplaced the correct measures because what we see now, 
increasingly, is companies concerned with cyber security risks in their supply 
chains asking SMEs what are the measures you are doing, how can you demon-
strate it, how can you prove it. SMEs are put in a situation to have to answer the 
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same type of questions hundreds of times and in a different way. Certification 
could help SMEs demonstrate once that they are doing it correctly and use this as 
evidence to anybody that wants to know how they are taking cyber security 
measures. 

When it comes to the certification of the SMEs’ security, again, it has to be 
done in a way that the SME can handle it because, while security is important as a 
policy goal, we do not want that security drives SMEs out of the market. We do 
not want to end up in a situation where only huge corporations with hundreds of 
staff and lawyers can actually handle the requirements that we are placing on them. 
I think proportionality is the key driver and tailoring measures and guidance to 
SMEs is what we need to do. In that sense, sitting here from Brussels, what we 
need is the voices of SMEs because in big industry associations at European level, 
by the time you have the Italian association of companies and the European asso-
ciation of national associations, the distance between an SMEs’ reality and what 
comes to us, to our door, sometimes is lost. 

There are a couple of SME specific associations in Brussels which we cherish 
that they represent SMEs, but also from a national level – it is an open invitation 
for SMEs and their associations to knock on our door and let us know their specific 
problems and we would very much like to hear from them.  

In regard to the question whether there is a correlation between the dimension 
of the companies with the dimension of the risks, I would say that the size of the 
company does not correlate directly with the risks – either the risks regarding the 
data protection, but also the risks associated with the cyber security of the services 
that the company offers. The key factor in the data protection world that deter-
mines the risk involved is the amount and processing of the personal data. You can 
have a two-person company but if you are amassing huge amounts of personal 
data, doing all kinds of processing and things like that, the risk of a violation of 
possibly millions or tens of millions of citizens’ right to data protection is huge 
and the fact that it is a two-person company has nothing to do with it. In our per-
spective, an SME is, let us say, a general kind of picture but it is not the main 
determinant of our expectations as regard to the measures taken. If the SMEs want 
to process huge amounts of data or from a cyber-security perspective put a product 
up there for which cyber security is critical - a component in a car for example, it 
does not really matter if it is a small company – they have to take appropriate care. 
But as a general principal and, of course, we do factor in SMEs, my previous state-
ments about involving SMEs in standardisation and policy making and providing 
guidance to those SMEs still holds. It would be held accountable but we should at 
least help them here – by the time we are talking about fines or penalties especially 
in the data protection world, maybe it is too late, the harm has been done. We, as 
a community, should do all we can to avoid reaching the penalties or the fines and 



Сп.“Правна трибуна“, бр. 1/2020 
 

 

42

help SMEs assume their responsibilities but we also have to pay our role in mini-
mising the risk of failure. 

Recently, there have been some stories of a bigger company threatening aca-
demic researchers that are trying to look into the way advertisements are targeted 
as part of political campaigns. The need to provide the conditions for transparency 
and the conditions for academics that are probing in big companies and services 
from a cyber-security point of view – looking into cyber security properties of 
cyber physical systems, researchers looking at processing of personal data in big 
companies, so we as policy makers should do our best to allow, enable academics 
all over the world to actually do us a service and a favour and keep poking at the 
problems and identifying vulnerabilities, so that we can make sure that they are 
fixed. 
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