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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/
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3 обучителни семинари в 
Италия

След като бе актуализирана

специализираната методология за обучение

и повишаване на осведомеността в областта

на GDPR за МСП, консорциумът на проекта

изготви подробен план за организиране и

провеждане на обучения.

В периода 28 април – 6 май 2022 г. в Италия

се проведоха 3 бр. обучителните събития за

повишаване на осведомеността по проект

SMEDATA II „Предизвикателствата пред

малките и средни предприятия при

прилагането на GDPR“.

Проектът е насочен към необходимостта от

гарантиране на по-високо ниво на защита

на неприкосновенността на личния живот и

личните данни, като подпомага

националните органи за защита на данните

(ОЗД) за повишаване на осведомеността

сред бизнеса и гражданите относно

действащата регулаторна рамка и

създаване на условия, необходими за

ефективно прилагане на GDPR.

Събитията се състояха в следните

градове в Италия:

 Модена – 28 април 2022 г.

 Рим – 4 май 2022 г.

 Салерно – 6 май 2022 г.

Целта на обученията бе

участниците в обученията да

получат пълноценни знания и да

усвоят методологията, за да бъдат

по ефективни при прилагане на

GDPR по актуални теми.

Повишаването на осведомеността

чрез подобни обучения постига

устойчиво развитие на уменията на

МСП и юристите занимаващи се с

МСП, но това може да бъде

постигнато и чрез актуализираното

мобилно приложение “GDPR в твоя

джоб”, което вече е достъпно и като

десктоп версия под Windows 10.
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Последните няколко месец бяха много активни 
във връзка с дейностите по проект SMEDATA II. 
Екипите от България и Италия участваха в 
събитията по проекта.

https://smedata.eu/index.php/bg/2021/11/22/prilozhenieto-gdpr-v-tvoya-dzhob-veche-dostapno-i-kato-desktop-versia-pod-windows-10/
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във връзка с дейностите по проект SMEDATA II. 
Екипите от България и Италия участваха в 
събитията по проекта.

Oбучителните събития се състоят от 5

основни модула, свързани с:

 Европейската и национална правна

рамка за защита на личните данни;

 Обработването на лични данни:

законови основания и права на

субектите на данни;

 Обработването на лични данни от

МСП в контекста на онлайн реклама,

социални медии и имейл маркетинг и

предаване на лични данни в трети

страни;

 Големи масиви от данни и задължение

за отчетност;

 Европейска стратегия на данните;и

Методи за незабавен достъп до

информация, свързана със защита на

данните “GDPR в твоя джоб”.

За да достигнат до по-голям брой

представители на целевите групи, в

последното от планираните обучения на

желаещите, които не успяха да

присъстват на залата беше дадена

възможност да проследят събитието

онлайн.

3 обучителни семинари в 
България

Обучителните семинара организирани в

България дадоха възможност на учасниците

да се запознаят с текущото развитие на

проекта и разпространението на някои от

резултатите му до момента. Партньорите

имаха кратко представяне на основните

резултати от проекта SMEDATA II.

Участниците, представители на МСП и

техните асоциации, както и юристи,

получиха практически примери и насоки

във връзка с приложението и тълкуването

на GDPR, както и казуси от практиката на

КЗЛД, особено в дигитална среда.

Обученията бяха практични и

интерактивни със специално отделено

време, посветено на дискусии и групови

упражнения, включително казуси.

По време на обучението, участниците

имаха възможност да обсъдят практически

въпроси, повдигнати по време на

обучителните семинари за повишаване на

информираността, организирани в рамките

на предходни проектни дейности.
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https://smedata.eu/index.php/bg/instrumenti/gdpr-v-tvoya-dzhob/
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Последни новини на Европейския
комитет по защита на данните

 Стратегия на ЕКЗД за периода 2021—
2023 г. Повече…

 Насоки 01/2022 относно правата на

субекта на данни - Право на достъп
Повече…

 Насоки 02/2022 относно прилагането

на член 60 от GDPR Повече…

 Насоки 3/2022 относно тъмните модели

в интерфейсите на платформите за

социални медии: Как да ги разпознаем
и избегнем Повече…

 Насоки 04/2022 за изчисляване на

административните глоби съгласно
GDPR Повече…

 Насоки 05/2022 относно използването

на технология за лицево разпознаване в
областта на правоприлагането

Повече…

 Отговор на ЕКЗД към индустрията за
съвместни плащания по отношение на

Насоките за взаимодействието на

Втората директива за платежните
услуги (PSD2) и GDPR Повече…

 Съвместно становище 1/2022 на ЕКЗД

- ЕНОЗД относно разширяването на

регламента за Covid-19 сертификатите

Повече…

 Съвместно становище 2/2022 на ЕКЗД

- ЕНОЗД относно предложението на

Европейския парламент и на Съвета за

хармонизирани правила за справедлив

достъп и използване на данните

(Закон за данните) Повече…

30-та конференция на европейските

органи за защита на данните

На 19 и 20 май 2022 г. в Хърватия се

проведе юбилейната 30-та конференция

на европейските органи за защита на

данните („Пролетна конференция“).

Повече…

Бяха приети две резолюции:

 за необходимостта от бърза

ратификация на „Конвенция 108+“

Повече…

 относно визията и мисията на

пролетната конференция, както и за

ръководната група отговаряща за
конференцията. Повече…
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https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-strategy-2021-2023_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-012022-data-subject-rights-right_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-022022-application-article-60-gdpr_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-32022-dark-patterns-social-media_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-042022-calculation-administrative_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-052022-use-facial-recognition_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-joint-payments-industry-regarding-guidelines_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-12022-extension-covid_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22022-proposal-european_bg
https://springconference2022.hr/
https://azop.hr/wp-content/uploads/2022/05/RESOLUTION-108.pdf
https://azop.hr/wp-content/uploads/2022/05/Resolution-of-the-Croatian-SC-on-the-Vision-MIssion-and-Steering-Group.pdf


СЛЕДВАЩИ ЦЕЛИ

Юни 2022

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

 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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