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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

Международна конференция за 
малките и средни предприятия и 

техните асоциации 

На 17 юни 2022 г. се проведе заключителната

международна конференция „Бъдещи

възможности за предприятия, ориентирани

към неприкосновеността на личния живот“

както лично в гр. Брюксел, Кралство Белгия,

така и дистанционно. Конференцията се

организира в рамките на проект SMEDATA

II, в партньорство с КЗЛД, АПИС Европа АД,

Съюза на българските юристи, “Ърнст и Янг

България”, Европейската асоциация на

жените юристи – клон България и

университетът “Roma Tre”.

На конференцията присъстваха

представители на организации на МСП от

ЕС, политици, лобисти и представители на

Националното постоянно представителство

(експерти, специално посветени на

икономическите и законодателни въпроси),

както и представители на институциите на

ЕС. Представители на МСП от цяла Европа

имаха възможността да проследят

дискусиите на конференцията на живо чрез

предаване на живо.

Конференцията бе открита от г-н

Венцислав Караджов, председател на

Комисията за защита на личните данни на

Република България и заместник-

председател на Европейския съвет за

защита на данните, и проф. Гуерино

Фарес – Рома Тре, Италия.

Конференцията включваше три панела по

актуални теми, свързани с обработването

и защитата на личните данни четири

години след влизането в сила на GDPR:

 SMEDATA - Постигнатото до момента…

 Текущи предизвикателства пред МСП,

свързани с етичното управление на

данни, и Перспективата на надзорните

органи след четири години от

прилагането на GDPR

 Бъдещи предизвикателства, свързани с

разпространението на знания за GDPR –

стъпка към защита правата на

гражданите; Изкуственият интелект и

защита на данните; Съвременни

подходи за повишаване на

осведомеността относно GDPR –

приложение „GDPR в джоба“; и

Бъдещето, което искаме: По-добри

политики за следващото поколение и

устойчив преход.
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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.

Повече информация и пълен запис от конференцията: Тук



ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Последни новини на ЕКЗД

 ЕКЗД прие насоки относно

сертифицирането като инструмент за

трансфери и чл. 65 разрешаване на

спорове, обвързващо решение относно

Accor. Тези насоки допълват Насоки

1/2018 относно сертифицирането,

които предоставят по-общи насоки

относно сертифицирането. Повече…

 Насоки 06/2022 относно практическото

прилагане на мирни споразумения

Повече…

Последни новини на Съвета за
сътрудничество на Европол

На последното заседание на Съвместния
надзорен орган на Европол, проведено на
31 май 2022 г., беше договорено, че след
публикуването и влизането в сила на
измененията в европейската правна рамка
за Европол в края на юни 2022 г.,
координиран надзор ще се извършва от
Координиран надзорен комитет. Повече…

Конференция за Европейския надзорен 
орган по защита на данните 2022 

 На 16 и 17 юни 2022 г. Европейският

надзорен орган по защита на

данните (ЕНОЗД) проведе

двудневна конференция на тема

„Бъдещето на защитата на данните:

ефективно правоприлагане в

дигиталния свят“. По време на 2-рия

ден сесия 15, свързана с търсене на

ресурс: ефективно прилагане чрез

иновации, координаторът на

проекта SMEDATA II сподели с

участниците ползите за МСП от

използването на софтуерния пакет

„GDPR в джоба ви“. Повече…

Срещата на Г-7 през юни 2022

Форумът на седемте най-богати страни

в света (Г7) се проведе от 26 до 28 юни в

Schloss Elmau в Байерн.

На първия ден G7 официално обяви

намерението си да се конкурира с

Китай, като стартира глобална

инфраструктурна инициатива.

Повече…
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https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12018-certification-and-identifying_bg
https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-guidelines-certification-tool-transfers-and-art-65-dispute-resolution_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-062022-practical-implementation-amicable_bg
https://www.cpdp.bg/index.php?p=news_view&aid=1883
https://www.edpsconference2022.eu/en/press-media/media
https://www.deutschland.de/en/news/g7-launches-global-infrastructure-initiative


Какво постигнахме

 Разработихме първия по рода си софтуерен пакет „GDPR в джоба ви“ за малки

и средни предприятия, правни специалисти, занимаващи се с проблемите на

защитата на данните в МСП и граждани, достъпен на 5 езика – английски,

италиански, български, немски и френски.

 Разработихме инструмент за самооценка и разяснение, който предоставя

критерии за качество на мерките за повишаване на осведомеността,

позволяващи на МСП да оценят своята готовност, както и съответствието на

обработването на личните данни с разпоредбите на Общия регламент за

защита на данните.

 Успешно бяха проведени над 31 събития за повишаване на осведомеността в

много градове в България и Италия.

 Бяха проведени три международни конференции - в София, Рим и Брюксел.

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 последните 5 години от изпълнението на

проектите SMEDATA и SMEDATA II екипът

изпълни следните дейности:
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