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Относно проекта

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:

 Организиране на множество събития

и обучения за повишаване на

осведомеността в България и Италия;

 Надграждане на мобилното

приложение „GDPR в джоба ви“ чрез

разширение за съдържание и език;

 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 II е

участвал в някои от основните дейности по проекта

Настолното приложение улеснява четенето

и работата с големите по обем документи

от секцията „Правна библиотека“ –

актовете на правото на ЕС и националното

законодателство на България, Германия,

Италия и Франция; съдебната практика на

Съда на ЕС и на националните съдилища;

насоките, издадени от надзорните органи

по защита на личните данни.

„GDPR в твоя джоб“ вече е 
достъпно като приложение за 

Windows 10

Обновената версия на приложението „GDPR

във твоя джоб“ беше публикувана в „Microsoft

Store“ на 18 ноември 2021 г. и вече може да

бъде изтеглена безплатно тук.

Приложението може да бъде инсталирано на

мобилни устройства от магазините за

приложения „Google Play“ за устройства с

Android и „App Store“ за iOS устройства или на

настолни компютри, използващи операционна

система Windows 10 от „Microsoft Store“.

Инструментът има за цел да достигне до по-

голям брой потребители и да подпомогне

тяхната работа със големият брой документи в

областта на защитата на личните данни,

съдържащ се в приложението.

Надградената версия на „GDPR в твоя джоб” е

с адаптивен дизайн и позволява удобно

ползване на приложението на телефон, таблет

или настолен компютър:

 Google Play Store

 Apple App Store

 Microsoft Store
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https://www.microsoft.com/bg-bg/p/gdpr-%d0%b2-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b1/9n13fg496bb7?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ApisEurope.SmeData.Mobile
https://apps.apple.com/tc/app/gdpr-in-your-pocket/id1474950057
https://www.microsoft.com/en-gb/p/gdpr-in-your-pocket/9n13fg496bb7


ФОКУС                         

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.

 Пловдив – 10 май 2022 г.

 София – 12 май 2022 г.

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“.

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.
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https://smedata.eu/index.php/bg/instrumenti/gdpr-v-tvoya-dzhob/


СЛЕДВАЩИ ЦЕЛИ

Май 2022 – Юни 2022

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

 Провеждане на останалите обучения в България и 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:

Проектен офис SMEDATA II:
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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