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I.
The Implementation of the SMEDATA II Project Has Started
– January 2021
ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SMEDATA II
В началото на новата 2021 г. започна изпълнението на проекта SMEDATA II, който
е продължение на успешно реализирания проект SMEDATA I – „Осигуряване на найвисока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, чрез
иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани“. Целта на
SMEDATA II е да се гарантира устойчивост на постигнатите резултати, като се
продължат и доразвият дейностите за повишаване на компетентността в сферата на
GDPR сред набелязаните целеви групи – малките и средни предприятия (МСП) и техните
правни специалисти, както и гражданите.
SMEDATA II се осъществява чрез съфинансиране от Европейската Комисия по
Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020“. Координатор на проекта е
Комисията за защита на личните данни на Република България. Партньори в проектния
консорциум са голяма част от участниците в SMEDATA I – Университетът „Рома Тре“
(Италия), АПИС Европа АД, Съюзът на юристите в България, българският клон на
Европейската асоциация на жените юристи и Адвокатско дружество „Ърнст и Янг –
България“.
В рамките на проекта са планирани следните дейности:





актуализиране на изработените обучителни материали и на методологията за оценка
на съответствието с GDPR на МСП;
провеждане на серия от събития – в Италия и в България, за повишаване на
осведомеността и обучение по GDPR на представители на целевите групи;
надграждане на създаденото мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“ чрез
разширяване на неговото съдържание и езиков обхват, и разработване на десктоп
версия за Windows 10;
организиране на международна конференция за споделяне на опита и постигнатите
резултати.
Продължителността на проекта е 18 месеца, считано от 1 януари 2021 г.

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-AG2020 / REC-RDAT-TRAI-AG-2020.

Translation into English (for the purpose of reporting the
deliverable):
The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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THE IMPLEMENTATION OF THE SMEDATA II PROJECT
HAS STARTED
At the beginning of the new 2021, the implementation of the SMEDATA II project began,
which is a continuation of the successfully implemented SMEDATA I Project: “Ensuring the
Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through Innovative Tools for SMEs
and Citizens”. The aim of SMEDATA II is to ensure the sustainability of the achieved results
by continuing and further developing the activities for increasing the competence in the field of
GDPR among the targeted groups – small and medium enterprises (SMEs) and their legal
professionals, as well as citizens.
SMEDATA II is co-funded by the European Commission under the Rights, Equality and
Citizenship 2014-2020 Programme of the European Union. The project coordinator is the
Commission for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria (CPDP). Partners in the
project consortium are a large part of the participants in SMEDATA I – Roma Tre University
(Italy), APIS Europe JSC, The Union of Bulgarian Jurists, the Bulgarian branch of the European
Women Lawyers Association and Ernst & Young Bulgaria.
The following activities are planned within the project:
• updating of a dedicated tailored training and awareness raising methodology in the field of
GDPR for SMEs;
• awareness-raising and training events will be organised in Italy and Bulgaria in order to
provide full knowledge of GDPR compliance to the target groups;
• upgrading the developed mobile application “GDPR in your pocket” by extension of the
content and language scope, and developing a desktop version for Windows 10 devices;
• organisation of an international conference to share experiences and results.
The duration of the project is 18 months, starting from January 1, 2021.

SMEDATA II: Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through
Innovative Tools for SMEs and Citizens is financed under the European Union Rights, Equality
and Citizenship Program, contract number 101005747 – SMEDATA II – REC-AG-2020 / RECRDAT-TRAI-AG-2020.

The Press Release was circulated on the 8th January 2021.

The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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II. „GDPR in Your Pocket” is now available in five languages –
November 2021
„GDPR в твоя джоб” е достъпен на пет езика
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 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-AG2020 / REC-RDAT-TRAI-AG-2020.

The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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Translation into English (for the purpose of reporting the
deliverable):
„GDPR in Your Pocket” is now available in five languages
The upgrade of both the content and the functionality of the mobile application „GDPR in Your
Pocket” continues. Its content is enriched by the national data protection legislation of France
and Germany (at federal level), while the application “speaks” five languages with its users.
From the beginning of October, users of the application can choose between Bulgarian, English,
German, French and Italian to access the „Legal Library”, „GDPR Dictionary”, „Guide for
Citizens”, and „Guide for SMEs” modules.
The „GDPR in Your Pocket” application aims to present the GDPR to citizens and small and
medium-sized enterprises in an easy-to-use and understand way and to give them practical
knowledge and advice on their rights and obligations in the field of personal data protection.
The latest version of the software can be freely downloaded from the Google Play and App
Store. Since the release of the beta version of the application in September 2019, there has been
significant interest – it has been downloaded more than 5,900 times.
The application is developed under the SMEDATA project. Upgrading continues under the
SMEDATA II project.
The SMEDATA II project, co-financed by the European Commission under the Rights,
Equality and Citizenship Program 2014 – 2020 of the European Union, is coordinated by the
Bulgarian data protection authority – the Commission for Personal Data Protection (CPDP) and
is implemented in partnership with APIS Europe, The Union of Bulgarian Jurists, Ernst &
Young Bulgaria, the Bulgarian branch of the European Women Lawyers Association (EWLA)
and the Roma Tre University.

SMEDATA II: Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through
Innovative Tools for SMEs and Citizens is financed under the European Union Rights, Equality
and Citizenship Program, contract number 101005747 – SMEDATA II – REC-AG-2020 / RECRDAT-TRAI-AG-2020.

The Press Release was circulated on the 2nd November 2021.

The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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III. The Commission for Personal Data Protection organizes
training in three cities for representatives of small and medium
enterprises – April 2022
Комисията за защита на личните данни организира в три
града обучение за представители на малки и средни
предприятия
Комисията за защита на личните данни е координатор на международен проект с
наименование „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”, 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.
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.: регистрация. Събитието започва в 9.00 с регистрация
на място и е планирано да продължи до 17.30 ч. с обедна почивка и две кафе-паузи. Място
на провеждане: Комплекс „Хоризонт” – Приморски Парк 3, Комплекс Хоризонт, 9005
Варна.
• Пловдив – 10 май 2022 г.: регистрация. Събитието започва в 9.00 с регистрация
на място и е планирано да продължи до 17.30 ч. с обедна почивка и две кафе-паузи.
Място на провеждане: Парк хотел „Пловдив”, бул. „Санкт Петербург” № 38, 4000 Лаута,
Пловдив
• София – 12 май 2022 г.: регистрация. Събитието започва в 9.00 с регистрация на
място и е планирано да продължи до 17.30 ч. с обедна почивка и две кафе-паузи. Място
на провеждане: Сградата на Съюза на юристите в България (СЮБ), ул. „Пиротска” № 7,
гр. София
The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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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-AG2020 / REC-RDAT-TRAI-AG-2020.

Translation into English (for the purpose of reporting the
deliverable):

The Commission for Personal Data Protection organizes training
in three cities for representatives of small and medium enterprises
The Commission for Personal Data Protection (CPDP) is the coordinator of an international
project named „SMEDATA II: Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data
Protection through Innovative Tools for SMEs and Citizens”, co-funded by the European
Commission under the Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 Programme of the European
Union.
It is planned, that within the project of SMEDATA II, six trainings, aimed at representatives of
small and medium enterprises in Bulgaria and Italy will be conducted. The goal of the trainings
is awareness raising of SME representatives in regards to the legal framework of personal data
protection.
The training events for micro, small and medium enterprises will be held in three
Bulgarian cities - Varna, Plovdiv and Sofia.

The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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In the course of each training, the CPDP will present the practical application and
interpretation of the General Data Protection Regulation, as well as case studies from the
Commission`s practice.
Keeping in mind the organization and coordination of the planned events, participation
in them will take place after a preliminary „Registration”, which is carried out on the website
of the project.

Timeline of the events:
• Varna – 28 April 2022: registration. The event will be conducted between 9:00 AM
to 5:30 PM. Coffee and lunch will be provided. Venue – complex „Horizon”, Primorski Park
3, 9005 Varna.
• Plovdiv – 10 May 2022: registration. The event will be conducted between 9:00 AM
to 5:30 PM. Coffee and lunch will be provided. Venue – park hotel „Plovdiv”, bul. „Sankt
Peterburg” 38, Lauta, Plovdiv
• Sofia – 12 May 2022: registratio. The event will be conducted between 9:00 AM to
5:30 PM. Coffee and lunch will be provided. Venue – the building of the Union of Lawyers in
Bulgaria, 7 Pirotska Str., Sofia

Participation in the trainings is free of charge for the representatives of the target groups
of trainees.
Due to the wide interest in the events, it is envisaged that only up to two representatives
from each personal data controller may attend.

More information: https://smedata.eu/

SMEDATA II: „Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through
Innovative Tools for SMEs and Citizens” is funded under the "Rights, Equality and Citizenship
Programme 2014-2020" of the European Union under contract number 101005747 – SMEDATA
II – REC-AG-2020 / REC-RDAT-TRAI-AG-2020.

The Press Release was circulated on the 11st April 2022.

The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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IV. Trainings in the Field Of Personal Data Protection for SME
Representatives – April 2022
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА GDPR ЗА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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. Целта им е повишаване на осведомеността на представителите на
МСП във връзка с правната рамка за защита на личните данни. По време на събитията
ще бъде демонстрирана и финалната версия на създаденото по проекта мобилно
приложение „GDPR в твоя джоб”, което има за цел да представи Общия регламент
относно защитата на данните (GDPR) на гражданите и МСП по лесен за използване и
разбиране начин.
Обучителните събития за микро-, малки и средни предприятия ще се проведат в 3
български и 3 италиански града.
График за провеждане на събитията в България:
 Варна – 28 април 2022 г., 9.30 ч., хотел Хоризонт, Приморски парк, www.horizont.bg
 Пловдив – 10 май 2022 г., 9.30 ч., Парк хотел Пловдив, бул. Санкт Петербург № 38,
https://parkhotelplovdiv.com/bg
 София – 12 май 2022 г., 9.30 ч., сградата на Съюза на юристите в България, ул.
„Пиротска“ № 7
Регистрацията на участниците и за трите събития започва от 9:00 ч.
Обученията в България ще бъдат в присъствена форма и 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.
График за провеждане на събитията в Италия:
 Модена – 28 април 2022 г.
 Рим – 4 май 2022 г.
 Салерно – 6 май 2022 г.
Обученията в Италия ще се водят от представители на Римския университет „Рома Тре“,
специалисти в областта на защитата на личните данни.
Участието във всички обучения в България и Италия е безплатно за представителите на
целевата група обучаеми.
The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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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“.

Translation into English (for the purpose of reporting the
deliverable):
TRAININGS IN THE FIELD OF PERSONAL DATA
PROTECTION FOR SME REPRESENTATIVES
Within the framework of the SMEDATA II project in April and May 2022 six trainings will be
held, aimed at representatives of small and medium business in Bulgaria and Italy. The goal of
the trainings is awareness raising of SME representatives in regards to the legal framework of
personal data protection. During the events, the final version of the mobile application “GDPR
in your pocket” will be demonstrated. The tool was developed within SMEDATA and
SMEDATA II projects to introduce the General Data Protection Regulation (GDPR) to citizens
and small and medium enterprises in an easy-to-use and easy-to-understand way.
The training events for micro, small and medium enterprises will be held in three Bulgarian and
three Italian cities.
Schedule for the training events in Bulgaria:
 Varna – April 28, 2022
 Plovdiv – May 10, 2022
 Sofia – May 12, 2022
The trainings in Bulgaria will be held in person, and speakers will be representatives of the
Commission for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria (CPDP) and lawyers from
Ernst & Young Bulgaria. In the course of each training, the CPDP will present the practical
application and interpretation of the GDPR, as well as case studies from the Commission`s
practice.
The participants need to fill in the registration form, available on the website of the CPDP, as
well as on the website of APIS Europe. Due to the wide interest in the events, it is envisaged
that only up to two representatives from each personal data controller may attend.
Schedule for the training events in Italy:
 Modena – April 28, 2022
 Rome – May 4, 2022
The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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Salerno – May 6, 2022
Lecturers will be representatives of Roma Tre University, specialists in the field of personal
data protection.


Participation in the trainings in both Bulgaria and Italy is free of charge for the representatives
of the target groups of trainees.
The SMEDATA II project, co-financed by the European Commission under the Rights, Equality
and Citizenship Program 2014–2020 of the European Union, is coordinated by the Bulgarian
data protection authority – the Commission for Personal Data Protection (CPDP) and is
implemented in partnership with APIS Europe, The Union of Bulgarian Jurists, Ernst & Young
Bulgaria, the Bulgarian branch of the European Women Lawyers Association (EWLA) and the
Roma Tre University.

The Press Release was circulated on the 13th April 2022.

The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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V. Online participation in an explanatory event
representatives of small and medium enterprises – May 2022

for

Онлайн участие в разяснително събитие за представители на
малки и средни предприятия

На 12 май 2022 г., от 9.00 ч., в Големия салон на Съюза на юристите в България на
ул. „Пиротска” № 7, в гр. София се осъществява последното от планираните 6 събития
по проект SMEDATA II.
Във връзка със засиления интерес бихме искали да информираме, че имате
възможност да проследите разяснителното събитие онлайн: ТУК (Излъчването започва
след 9.30 ч.)
Същото се реализира в рамките на изпълнението на международен 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”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права,
равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз.
Продъжителност на събитието: 9.30 – 17.30 ч.
Програма може да откриете ТУК.

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-AG2020 / REC-RDAT-TRAI-AG-2020.

Translation into English (for the purpose of reporting the
deliverable):
Online participation in an explanatory event for representatives of
small and medium enterprises
The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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On 12 May 2022 at 9.00 o’clock in the Great Hall of the Union of Lawyers in Bulgaria at 7
Pirotska Street, Sofia, the last of the planned six events under the SMEDATA II project will be
taking place.
In view of the increased interest, we would like to inform you that you have the opportunity to
follow the explanatory event online: HERE (Broadcast starts after 9.30 am)
The event is realized within the implementation of the international project "SMEDATA II:
Ensuring the highest level of protection of privacy and personal data through innovative tools
for small and medium enterprises and citizens", co-financed by the European Commission
under the Rights, Equality and Citizenship 2014 - 2020” program of the European Union.
Duration of the event: 9.30 - 17.30
You can find the program for the event HERE.
SMEDATA II: „Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through
Innovative Tools for SMEs and Citizens” is funded under the "Rights, Equality and Citizenship
Programme 2014-2020" of the European Union under contract number 101005747 – SMEDATA
II – REC-AG-2020 / REC-RDAT-TRAI-AG-2020.

The Press Release was circulated on the 12th May 2022.

The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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VI. Upcoming international conference on the SMEDATA II
project – June 2022
Предстояща международна конференция по проект
SMEDATA II
На 17 юни 2022 г., от 8.30 ч. (Централноевропейско време), в хотел Thon Hotel EU
в Брюксел (Rue de la Loi 75), ще се проведе международната конференция „Бъдещи
възможности за предприятия, ориентирани към неприкосновеността на личния живот”.
Събитието се организира в рамките на проект SMEDATA II, който сe 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. Подробна програма на събитието можете да намерите – тук.
Каним всички представители на малки и средни предприятия, които
проявяват интерес, да проследят конференцията на място или 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.

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.

Translation into English (for the purpose of reporting the
deliverable):
Upcoming international conference on the SMEDATA II project
On June 17 2022, at 8.30 (CEST), an international conference „Future Opportunities for Privacy
Minded Enterprises” will be held at the Thon Hotel EU in Brussels, on Rue de la Loi 75,
Brussels, Belgium.
The SMEDATA II Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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The event is organised within the framework of the SMEDATA II Project, implemented by the
Commission for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria in partnership with APIS
Europe JSC, The Union of Bulgarian Jurists, Ernst & Young Bulgaria, European Women
Lawyers Association – Bulgaria, and Roma Tre University.
The conference is dedicated to the recent developments of EU data protection legislation and
their impact on enterprises.
The detailed agenda of the event can be found here.
We invite all representatives of small and medium enterprises who are interested to follow the
conference
on
site
or
live
through
the
Zoom
platform:
https://us02web.zoom.us/j/87505921034?pwd=U3FwRVVudFZrUEVXWDZWakU0TU1jQT
09
Meeting ID: 875 0592 1034; Passcode: SMEDATA
The working language of the conference is English.

SMEDATA II: „Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through
Innovative Tools for SMEs and Citizens” is funded under the „Rights, Equality and Citizenship
Programme 2014-2020” of the European Union under contract number 101005747 –
SMEDATA II – REC-AG-2020 / REC-RDAT-TRAI-AG-2020.

The Press Release was circulated on the 16th June 2022.

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