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I.
„GDPR в твоя джоб” е достъпен на пет езика – November
2021
От септември 2019 г. досега мобилното приложение е изтеглено над 5 900 пъти.
Сайтът на Комисията за защита на личните данни съобщи на 2 ноември, че
мобилното приложение „GDPR в твоя джоб” вече съдържа националното
законодателство за защита на личните данни на Франция и Германия. Тъй като
сайтът в момента е недостъпен, можете да прочетете съобщението в сайта
на проекта.

„Продължава надграждането, както на съдържанието, така и на
функционалностите на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”.
Съдържанието му е обогатено с националното законодателство за защита на
личните данни на Франция и Германия (на федерално ниво), като същевременно
приложението „говори” на пет езика със своите потребители.
От началото на месец октомври 2021 г. ползвателите на приложението могат да
избират между български, английски, немски, френски и италиански език, за да
достъпят „Правната библиотека”, „GDPR речник”, „Ръководството за граждани”,
както и „Ръководството за МСП”.
Приложението „GDPR в твоя джоб” има за цел да представи GDPR на
гражданите и малките и средните предприятия по лесен за използване и
разбиране начин и да им даде практически знания и съвети относно техните
права и задължения в областта на защитата на личните данни. Последната
версия на софтуера може да бъде свободно изтеглена от магазините за
приложения Google Play и App Store. От пускането на бета версията на
приложението през септември 2019 г. досега, се наблюдава значителен интерес
– изтеглено е от над 5 900 пъти.
Приложението е разработено в рамките на проект SMEDATA. Надграждането му
продължава в изпълнение на проект SMEDATA II.
Проектът SMEDATA II е съфинансиран от Европейската комисия по Програма
„Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз и се
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координира от КЗЛД и се осъществява в партньорство с АПИС Европа, Съюзът
на юристите в България, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България”,
българския клон на Европейската асоциация на жените юристи и Римския
университет „Рома Тре”.

Проект „SMEDATA II: 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 101005747 – SMEDATA II – REC-AG-2020 / REC-RDAT-TRAI-AG-2020.
The article was published on the 5th November 2021 here.

II. Започна записването за обучението на 28 април във Варна
относно правната рамка за защита на личните данни за
представители на малки и средни предприятия – April 2022
За представяне на практическото приложение и тълкуване на GDPR, както и казуси от
практиката на КЗЛД, ще има срещи на 10 май в Пловдив и на 12 май в София
Комисията за защита на личните данни съобщи, че продължават дейностите по проекта
SMEDATAII:
„КЗЛД е координатор на международен проект с наименование „SMEDATAII:
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 II е предвидено провеждането на 6
обучения насочени към представители на малкия и среден бизнес в България и Италия.
Целта им е повишаване на осведомеността на представители на МСП във връзка с
правната рамка за защита на личните данни.
Обучителните събития за микро, малки и средни предприятия ще се проведат в 3
български града – Варна, Пловдив и София.
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.
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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:




Варна – 28 април 2022 г.
Пловдив – 10 май 2022 г.
София – 12 май 2022 г.
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 II: 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 101005747 –
SMEDATA II – REC-AG-2020 / REC-RDAT-TRAI-AG-2020.
The article was published on the 12th April 2022 here.

III. Обявиха къде ще са GDPR обученията в София и Варна–
May 2022
Поканени са представители на малкия и средния бизнес в България с цел повишаване на
осведомеността им относно правната рамка за защита на личните данни
Организаторите на обученията предлагат и онлайн участие на заинтересованите
представители на микро-, малки и средни предприятия.
В Пловдив GDPR обучението е на 10 май 2022 г. от 9 часа в Парк хотел „Пловдив”, бул.
„Санкт Петербург” № 38.
В София домакин на събитието на 12 май 2022 г. ще е в сградата на Съюза на юристите
в България, ул. „Пиротска“ № 7 също от 9 часа.
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Обученията в България ще се водят от представители на Комисията за защита на личните
данни (КЗЛД) и Адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“. В хода на всяко
обучение ще бъдат разгледани въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на GDPR,
както и казуси от практиката на КЗЛД.
Желаещите да участват е необходимо да попълнят регистрационната форма, която е
достъпна на сайта на КЗЛД, както и на сайта на АПИС Европа. Предвид големия интерес
се предвижда ограничение за участие до двама представители на един администратор на
лични данни.
В сайта на АПИС недоумение предизвиква текста, че обученията са присъствени.

В същото време в регистрационната форма може да се избере онлайн форма. Приемаме
за вярно съществуването от дистанционно участие.

Участието във всички обучения в България и Италия е безплатно за представителите на
целевата група обучаеми.
В рамките на изпълнението на проекта SMEDATA II през април и май 2022 г. ще се
проведат 6 обучения, насочени към представители на малкия и средния бизнес в
България и Италия. По време на събитията ще бъде демонстрирана и финалната версия
на създаденото по проекта мобилно приложение „GDPR в твоя джоб”, което има за цел
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да представи Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на гражданите и
МСП по лесен за използване и разбиране начин.
Проектът SMEDATA II е съфинансиран от Европейската комисия по Програма
„Права, равенство и гражданство 2014 – 2020“ на Европейския съюз, координира се
от Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД) и се
осъществява в партньорство с АПИС Европа, Съюза на юристите в България,
адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“, българския клон на Европейската
асоциация на жените юристи и Римския университет „Рома Тре“.

The article was published on the 7th May 2022 here.

IV. Започна
международната
конференция
„Бъдещи
възможности
за
предприятия,
ориентирани
към
неприкосновеността на личния живот“ – June 2022
Това е заключителното събитие по проекта SMEDATA II
В Брюксел започна международната конференция „Бъдещи възможности
предприятия, ориентирани към неприкосновеността на личния живот”.

за

Събитието се организира в рамките на проект SMEDATA II, който се изпълнява от
Комисията за защита на личните данни в партньорство с АПИС Европа, Съюза на
юристите в България, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България”, Европейската
асоциация на жените юристи – клон България и италианския университет „Roma Tre”.
Конференция е посветена на последните промени на европейското законодателство в
областта на защита на данните и ефектите, които те имат за малкия и среден бизнес.
Очакваната публика са представители на организациите на малки и средни предприятия
от целия ЕС, законодатели, лобисти и представители на Националното постоянно
представителство (експерти по икономически и законодателни въпроси), както и
представители на институциите на ЕС.
Лектори ще са Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните
данни на Република България и заместник-председател на Европейския комитет за
защита на данните и проф. Гуерино Фарес – преподавател в Римския университет „Рома
Тре“.
Европейската асоциация на жените юристи ще бъде представлявана от Катрин Милър,
президент на организацията. Проф. Марко Леоне, представител на италианския орган за
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защита на данните, ще говори за перспективата пред националните органи по защита на
данните четири години след започване на прилагането на ОРЗД.
Според програмата на събитието, която можете да намерите тук, между 10.30 – 12.00
централноовропейско време ще говорят следните участници:
Първо по темата Текущи предизвикателства за МСП – „Коректно и етично управление
на данни за МСП“, ще говори Катарина Милер – немски, испански и европейски адвокат,
президент на Европейската асоциация на жените юристи.
Следва изложение за „Перспективата за органите по защита на данните след четири
години прилагане на ОРЗД”, представено от Марко Леоне от италианския орган по
защита на данните.
За „Разпространяване на знанията за ОРЗД – стъпка към защита правата на гражданите”
ще говори Душана Здравкова от Съюза на юристите в България
Конференцията
е
достъпна
на
живо
чрез
платформата
Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87505921034?pwd=U3FwRVVudFZrUEVXWDZWakU0TU1jQT
09
Meeting ID: 875 0592 1034; Passcode: SMEDATA
Работният език на конференцията е английски.

The article was published on the 17th June 2022 here.

V. PRIVACY | II° Edizione del Progetto SMEDATA incontro
formativo per le PMI del 6 maggio 2022, ore 9.00 – sede Università
degli Studi di Salerno – April 2022
Informiamo che, nell’ambito della II edizione del progetto SMEDATA, il prossimo 6
maggio, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione
dell’Università degli Studi di Salerno, si terrà un evento di info-formazione in materia di
privacy rivolto alle PMI.
SMEDATA è un progetto co-finanziato da fondi della Commissione europea nell’ambito del
Programma Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 dell’Unione Europea, sviluppato in
Italia in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma
Tre, che vede il coinvolgimento di una rete di soggetti pubblici e privati a livello europeo ed
The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
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una partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la
protezione dati della Bulgaria.
Esso prevede una serie di importanti iniziative quali lo sviluppo di uno strumento di autovalutazione per aiutare le PMI negli adempimenti previsti dal GDPR e la realizzazione di una
APP mobile gratuita per assistere cittadini e PMI nella comprensione e nella compliance con il
GDPR e l’organizzazione di seminari di formazione e convegni. Saranno, difatti, organizzati 6
eventi di formazione della durata di un giorno: 3 in Bulgaria e 3 in Italia, tra cui questo di
Salerno.
Scopo del progetto è diffondere la conoscenza e garantire l’effettiva applicazione della nuova
disciplina europea sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (Ue) 2016/679
(GDPR) tra le PMI, tra i professionisti che prestano la loro assistenza alle PMI e tra i cittadini.

Il programma del 6 maggio (in allegato) prevede i saluti affidati tra gli altri alla vicepresidente
delegato alla materia di Confindustria Salerno, Lina Piccolo; le relazioni, invece, agli esperti in
materia dell’Università di Roma tre ed al team leader del progetto Prof. Carlo Colapietro.

Ai fini della partecipazione, è necessaria l’iscrizione al seguente link:
https://giurisprudenza.uniroma3.it/modulo-di-partecipazione-progetto-smedata-ii-awarenessraising/
Dato l’alto profilo della info-formazione che in quel giorno sarà garantita alle imprese,
raccomandiamo la più ampia partecipazione.
Locandina_Salerno_SMEDATA 06.05.22
The article was published on the 27th April 2022 here.

VI. Giovanni Maria Riccio, Ariella Fonsi e Francesco Laviola
relatori a Smedata II– May 2022
Venerdì 6 maggio presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e della
comunicazione dell’Università di Salerno, nell’ambito del progetto #smedataII (organizzato
da Università degli studi Roma TRE e E-Lex Studio Legale con il patrocinio di The Italian
Data Protection Authority), si terrà un’iniziativa di formazione sul GDPR per le piccole e
medie imprese.
Tra i relatori figurano gli avvocati Giovanni Maria Riccio, Ariella Fonsi e Francesco Laviola
dello studio E-Lex.
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Smedata II è un progetto internazionale che mira a garantire l’effettiva applicazione del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali attraverso la sensibilizzazione, la
moltiplicazione della formazione e lo sviluppo sostenibile delle capacità per le PMI e le
professioni legali.
Il programma dell’evento di mercoledì è fitto di interventi su temi cruciali per le PMI.
Per seguire l’evento in presenza presso la sede di Salerno è possibile iscriversi
qui: https://lnkd.in/dHw2bHZj
Questo, invece, il link per collegarsi in streaming: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3aFiK0jOZA5UwUFZk2C_mSjKBfoneJlARzluqKDICWnp01%40thread.tacv2/165
1757499934?context=%7b%22Tid%22%3a%22c30767db-3dda-4dd4-8a4d097d22cb99d3%22%2c%22Oid%22%3a%22125159ce-200d-43a0-8255a8e190a61bea%22%7d
Programma completo: Locandina_Salerno_SMEDATA relatori
Per ulteriori informazioni sul progetto: https://giurisprudenza.uniroma3.it/ricerca/progetti-diricerca/progetto-smedata-eventi-di-formazione/progetto-smedata-ii-awareness-raising/
The article was published on the 5th May 2022 here.

VII. Проект: Съюзът на юристите в България – партньор в
изпълнение на проект SMEDATA II – April 2022
Проект : Съюзът на юристите в България – партньор в изпълнение на проект
SMEDATA II
The project : The Union of Lawyers in Bulgaria - a partner in the project SMEDATA II
The Union of Lawyers in Bulgaria is a partner in the project "Ensuring the highest level of
protection of privacy and personal data through innovative tools for small and medium
enterprises (SMEs) and citizens - SMEDATA II"
Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, EU-Legislation, Administrative Law
Published by: Съюз на юристите в България

The article was published on the 16th April 2022 here.
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