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Относно проекта

Основната цел на проекта SMEDATA е
да насърчи ефективното прилагане на
Общия регламент по защита на данните
(GDPR) чрез осведоменост,
мултиплицирано обучение и
изграждане на устойчив капацитет за
МСП и техните асоциации,
включително техните правни
специалисти. Проектът има за цел да
осигури на сектора специфични и
устойчиви знания, прилагане на GDPR с
помоща на инструменти за самооценка
и осведоменост и чрез подпомагане на
разбирането и спазването на GDPR.
За да постигнат тази амбициозна цел,
партньорите на SMEDATA се стремят
да постигнат следните основни цели:
- Подготовка за ефективно прилагане
на GDPR чрез осведоменост,
мултиплициране на обучение и
устойчиво изграждане на капацитет за
МСП и техните асоциации,
включително техните юридически
съветници;

- Осигуряване на специфични и

устойчиви за сектора знания и

прилагане на GDPR чрез инструменти

за самооценка и осведоменост;

- Подпомагане на разбирането и

спазването на GDPR чрез разработване

на иновативен софтуерен инструмент.

Сред основните планирани дейности за

постигане на тези цели са:

(i) Организиране на множество

събития и обучения за повишаване

на осведомеността в България и

Италия;

(ii) Разработване на инструмент за

самооценка и осведоменост „в

превод“ на GDPR правилата;

(iii) Разработване на мобилно

приложение „GDPR в твоя джоб“;

(iv) Осъществяване на мащабна

кампания за разпространение на

резултатите.

www.smedata.eu

https://smedata.eu/


ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Обучение за обучители в България

Участниците, представители на МСП и

техните асоциации, както и юристи,

получиха практически примери и насоки как

да организират и провеждат обучения,

особено в дигитална среда по време на

интензивните двудневни онлайн събития.

Освен прилагането на разпоредбите на

GDPR, от участниците се очаква да

подпомагат представители на МСП да

разберат задължения си, да внедрят

подходящи системи за съответствие и да

управляват предизвикателствата пред тях.

Семинарите бяха практични и интерактивни

със специално отделено време, посветено на

дискусии и групови упражнения,

включително казуси. Освен това, по време на

обучението за обучители, участниците имаха

възможност да обсъдят практически въпроси,

повдигнати по време на обучителните

семинари за информираност, организирани

в рамките на предходни проектни дейности.

Освен това събитията дадоха възможност за

запознаване с текущото развитие на проекта

и да разпространим някои от резултатите му

до момента. Партньорите имаха кратко

представяне на основните резултати от

проекта SMEDATA.

Повече на стр. 3

След разработване на методологията за

обучение от целия консорциум на проекта,

италианските партньори изготвиха

подробен план за организиране на обучение

за обучители.

Два специализирани двудневни семинара се

сътояха в Рим:

➢ първото събитие - обучение за обучители

на 17 и 18 септември 2020 г.;

➢ второто събитие – обучение за обучители

на 24 и 25 септември 2020 г.

Общият брой участници бе 1781 (478

присъствали, както и 1303 онлайн

участници).

Целта беше да се представи GDPR на

участниците от различни професионални

бизнес организации и правни специалисти.

В този интензивен двудневен семинар те

упражниха практически умения и опит.

Освен спазването на GDPR, от тях се очаква

да бъдат подготвени да помогнат на

клиентите си да разберат техните

задължения, да внедрят подходящи системи

за съответствие и да преодолеят специфични

предизвикателства, които възникват при

обработването на лични данни.

Последните няколко месеца бяха много активни във

връзка с дейностите по проект SMEDATA.

Екипите в България и Италия участваха в някои

от основните събития на проекта.

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

2 обучения за обучители в Италия



ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

„Обучение за обучители“ в България

Продължение от стр. 2

Двете обучителни събития за обучители се

състоят от 4 основни модула :

➢ Подходи за представяне на модели за

съответствие с GDPR;

➢ Представяне на източници на

информация, базирани на международни

аспекти на защитата на личните данни;

➢ Методи за бърз достъп до информация,

свързана със защитата на данните: „GDPR

във вашия джоб“;

➢ Ролята на обучителя в областта на

защитата на личните данни.

Общият брой участвали е 84. Двата

специални двудневни семинара за обучители:

➢ първото събитие – обучение за обучители

на 2 и 3 ноември 2020 г.;

➢ второто събитие – обучение за обучители

на 4 и 5 ноември 2020 г.

Всички материали от събитията са 
достъпни на: 
https://smedata.eu/index.php/documents/

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

Последните няколко месеца бяха много активни във

връзка с дейностите по проект SMEDATA.

Екипите в България и Италия участваха в някои

от основните събития на проекта.

Последни новини в областта:

41-ва пленарна сесия на ЕКЗД

На 9 и 10 ноември 2020 органите по защита

на данните на ЕС и ЕИП и Европейският

надзорен орган по защита на данните, се

срещнаха на четиридесет и първата

пленарна сесия на Европейския комитет за

защита на данните. По време на пленарната

сесия бяха обсъдени широк спектър от теми.

Прочете повече за приетите документи…

Годишен форум за неприкосновеност 2020

Агенцията на Европейския съюз за

киберсигурност (ENISA), Главна дирекция

„Съобщителни мрежи, технологии и

съдържание“ към ЕК и португалския

университет Católica, юридическо училище в

Лисабон, съвместно организираха на 22-23

октомври 2020 г. Годишния форум за

неприкосновеност (APF). Повече…

Световната асамблея за неприкосновеност

42-ата закрита сесия на Световната асамблея

за неприкосновеност се проведе в периода 13-

15 октомври 2020 г., като повече от 100

членове и наблюдатели се обединиха, за да

обсъдят ключови предизвикателства пред

защитата на данните и неприкосновеността.

Повече…

https://smedata.eu/index.php/documents/
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-41st-plenary-session-edpb-adopts-recommendations_en
https://www.enisa.europa.eu/events/annual-privacy-forum-2020
https://globalprivacyassembly.org/global-privacy-assembly-2020-raising-international-data-protection-and-privacy-standards-through-a-modern-collaborative-global-community/


ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Повече от 282 представители на малки и

средни предприятия и специалисти по защита

на личните данни взеха участие в

заключителната международна конференция

по проект SMEDATA, проведена онлайн на

28 октомври 2020 г. Събитието направи

преглед на резултатите от дейностите,

извършени в рамките на проекта, насочена

към повишаване на осведомеността в областта

на защитата на личните данни сред

представители на МСП. Бяха обсъдени и

съвременни предизвикателства пред защитата

на лични данни, включително аспекти,

свързани с пандемията Covid-19.

Конференцията беше открита от заместник-

председателя на италианския орган за защита

на данните - г-жа Джинерва Черина Ферони.
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Международна конференция за 
малките и средни предприятия и 

техните асоциации 

председателя на КЗЛД г-н Венцислав

Караджов и проф. Лука Пиетромарчи,

ректор на университета „Рома Тре”.

В рамките на конферентната програма

имаше четири панела, посветени на

различни теми, свързани с обработването и

защитата на личните данни:

➢ Опитът на проекта SMEDATA – резултати

от дейностите за повишаване на

осведомеността и мултиплициращите

обучения за МСП;

➢ Обработване на лични данни от МСП в

условията на пандемията от Covid-19;

➢ Добри практики за обработване на лични

данни от МСП;

➢ Псевдонимизация, сигурност на личните

данни и нарушения на сигурността.

Пълната програма на събитието можете да

намерите тук.

Последните няколко месеца бяха много активни във

връзка с дейностите по проект SMEDATA. Екипите

в България и Италия участваха в някои от основните

събития на проекта.

https://smedata.eu/wp-content/uploads/2020/10/Smedata-International-Conference-Rome-28-October-2020.pdf


ФОКУС

SMEDATA II - Осигуряване на най-
висока степен на поверителност и защита 

на личните данни чрез иновативни 
инструменти за МСП и граждани 

Последните почти 3 години бяха от

първостепенно значение за малки и средни

предприятия в България и Италия в светлината

на прилагането на GDPR.

Различни инициативи – проучвания, обучителни

събития за повишаване на осведомеността,

международни конференции, както и мобилното

приложение „GDPR в твоя джоб“ бяха посветени

за представителите на МСП и техните асоциации

в двете държави-членки на ЕС по проект

SMEDATA.

Екипът на SMEDATA с гордост съобщава, че в

началото на второто тримесечие на 2020 г.

успяхме да подготвим и подадем успешен

формуляр за кандидатстване за безвъзмездно

финансиране. Този процес на подготовка доведе

до осигуряване на проектно финансиране след

завършване на SMEDATA в края на месец

ноември 2020 г.

Вторият етап на проекта има следните цели:

➢ Подготовка за ефективното прилагане на

GDPR чрез осведоменост, мултиплициращи

обучения и изграждане на устойчив капацитет

за МСП и правни специалисти;

➢ Подпомагане на разбирането и спазването

на GDPR чрез надграждане на мобилно

приложение „GDPR в твоя джоб“,

които се постигат чрез следните резултати:

➢ високо ниво на информираност за

европейските правила за защита на

данните сред МСП и гражданите;

➢ изграждане на капацитет по въпросите на

защитата на данните за ръководния и

експертен персонал на асоциации и други

органи, представляващи МСП с

мултиплициращ ефект за

техните членове;

➢ общо разбиране сред бизнес

организациите за ползите на бизнеса от

прилагането на методология за

съответствие с GDPR;

➢ Обмен на опит и най-добри практики

между партньорите по проекта и

участниците в международната

конференция, организирана в рамките на

проекта SMEDATA II.

Допълнителна информация може да

намерите на: www.smedata.eu

Понастоящем усилията на екипа на SMEDATA е

насочена към завършване на изпълнението на проекта

в съответствие със Споразумението за безвъзмездна

финансова помощ.

Съдържанието на този бюлетин представлява мнението на партньорите по проекта SMEDATA 
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http://www.smedata.eu/


СЛЕДВАЩИ ЦЕЛИ

Януари 2021 г. – Юни 2022 г.

SMEDATA II - Осигуряване на най-висока степен на поверителност и защита
на личните данни чрез иновативни инструменти за МСП и граждани

Работни пакети:

➢ Разяснения и обучение;

➢ Мобилно приложение;

➢ Разпространение на информация и комуникация.

Контакти:

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

София 1592, България,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.:+359 87 656 3690 
ел. поща: halaminov@cpdp.bg

През следващите почти две години екипът на

SMEDATA ще осъществи следните дейности по

втория етап на проекта:

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