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About the Project

Проектът SMEDATA II е продължение на

успешно реализирания проект SMEDATA I

на вече представения иновативен подход,

който е адресиран както към бизнеса, така

и към гражданите.

Проектът SMEDATA II цели осигуряването

на ефективното прилагане на GDPR чрез

информираност, мултиплициращо

обучение и изграждане на устойчив

капацитет в МСП. Проектът е пряко

насочен към необходимостта от

осигуряване на най-високо ниво на защита

на неприкосновеността на личния живот и

личните данни чрез подкрепа на

националните органи за защита на данните

за повишаване на осведомеността сред

бизнеса и гражданите за съвременната

регулаторна рамка.

За да постигнат тази амбициозна цел,

партньорите на SMEDATA II се стремят да

постигнат следните основни цели:

 Осигури ефективното прилагане на

Общия регламент относно защитата на

данните (GDPR) чрез повишаване на

осведомеността, мултиплициращо

обучение и изграждане на устойчив

капацитет за микро-, малките и средни

предприятия (МСП) и правни

специалисти;

 Подпомогне разбирането и

съответствието с GDPR чрез

надграждането на мобилното

приложение „GDPR в твоя джоб“.

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) Надграждане на мобилното

приложение „GDPR в джоба ви“ чрез

разширение за съдържание и език;

(iii) Осъществяване на мащабна

кампания за разпространение на

резултатите.

www.smedata.eu

http://www.smedata.eu/


ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Първите предизвикателни месеци бяха много активни

за проект SMEDATA II. Екипът на SMEDATA е

участвал в някои от основните дейности по проекта

Последната версия на софтуера може

да бъде свободно изтеглена от

магазините за приложения на Google

за Android и на Apple за iOS

устройства, чрез следния линк:

 Google Play Store

 Apple 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.

„GDPR в твоя джоб“ вече 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.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ApisEurope.SmeData.Mobile
https://apps.apple.com/tc/app/gdpr-in-your-pocket/id1474950057


ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Последни новини на Европейския

комитет по защита на данните

 Решение със задължителен характер

1/2021 относно възникналия спор по

отношение на проекта за решение на

ирландския надзорен орган относно

WhatsApp Ireland съгласно член 65,

параграф 1, буква а) от ОРЗД

Повече…

 Писмо на EDPB до европейските

институции относно аспектите на

поверителността и защитата на

данните на възможно цифрово евро

Повече…

 Съвместно становище 1/2021 на

ЕКЗД и ЕНОЗД във връзка с

Решението за изпълнение на

Европейската комисия относно

стандартните договорни клаузи

между администратори на лични

данни и обработващи лични данни

Повече…

 Съвместно становище 2/2021 на

Европейския комитет по защита на

данните и Европейския надзорен

орган по защита на данните във

връзка с Решението за изпълнение

на Европейската комисия относно

стандартните договорни клаузи за

трансфера на лични данни към

трети държави Повече…

 Съвместно становище 03/2021 на

ЕКЗД и ЕНОЗД по предложението

за Регламент на Европейския

парламент и на Съвета относно

европейска рамка за управление на

данните (Акт за управление на

данните) Повече…

 Съвместно становище 04/2021 на

Европейския комитет по защита на

данните и Европейския надзорен

орган по защита на данните

относно предложението за

Регламент на Европейския

парламент и на Съвета относно

рамка за издаването, проверката и

приемането на опера Повече…
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https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/binding-decision-board-art-65/binding-decision-12021-dispute-arisen_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-letter-european-institutions-privacy-and-data-protection_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-12021-standard_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-032021-proposal_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-042021-proposal_bg


ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Продължение от стр. 3

Последни новини на Европейския съвет
за защита на данните

 Съвместно становище 5/2021 на

ЕКЗД и ЕНОЗД относно

предложението за Регламент на

Европейския парламент и на Съвета

за определяне на хармонизирани

правила относно изкуствения

интелект (Законодателен акт за

изкуствения интелект) Повече…

Инициативи на Европейската

комисия

 Европейската комисия прие
модернизирани стандартни
договорни клаузи за предаване на
лични данни към трети страни
съгласно GDPR. Повече …

 Европейската комисия прие две
решения за адекватност за
Обединеното кралство - едното
съгласно GDPR и другото
свързано с Директивата за
правоприлагане. Повече …

GPA 2021 Resolutions Резолюции за

Глобалната асамблея по въпросите

за неприкосновеността

На 43-тата закрита сесия на

Глобалната асамблея по въпросите

за неприкосновеността, която се

проведе в хибрид - онлайн и лично

бяха приети 5 резолюции.

Read more…
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https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_3183
http://globalprivacyassembly.org/document-archive/adopted-resolutions/


СЛЕДВАЩИ ЦЕЛИ

Декември 2021 – Март 2022

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

 Провеждане на 3 обучителни събития в България;

 Провеждане на 3 обучителни събития в Италия;

 Организиране на международна конференция в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Контакти:

За повече информация относно проект 
SMEDATA II 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 месеци по проект SMEDATA II

ще бъдат завършени следните дейности:
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mailto:halaminov@cpdp.bg

