СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНИ
ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /DPO/
01-03ЮНИ 2022 ГОДИНА

Лектор: Проф. д-р Невин Фети

ПРОГРАМА
01 юни 2022 /сряда/

РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА
09:00 - 09.30
Статут и задачи на длъжностното лице по
защита на данните

09:30 - 11:00
Основания за определяне на длъжностно лице по
защита на данните. Достъпност на ДЛЗД,
изисквания към ДЛЗД, публикуване на данни за
контакт. Задачи на ДЛЗД и отчетност в дейността
му
ПОЧИВКА

11:00 - 11:30
Определяне на приложимата правна уредба
към обработването на лични данни. Условия
за законосъобразност на обработването

11:30 - 13:00

ПОЧИВКА

13:00 - 13:30

Практически аспекти на принципите,
свързани с обработване на лични данни

13:30 - 15:00
Осигуряване на законосъобразност,
добросъвестност и прозрачност на обработването;
дефиниране на целите на обработване;
практически механизми за свеждане на данните до
минимум; точност на обработваните лични данни;
срокове за съхранение на личните данни;
цялостност и поверителност; отчетност

02 юни 2022 /четвъртък/

Сигурност на обработването на лични данни

09:30 - 11:00

Анализ на риска – извършване и периодичен
преглед; защита на данните на етапа на
проектирането и по подразбиране; оценка на
въздействието върху защитата на данните;
предварителна консултация с надзорния орган;
редовно изпитване и оценка на ефективността на
техническите и организационните мерки за защита
на личните данни
ПОЧИВКА

11:00 - 11:30

Действия при нарушения на сигурността на
личните данни

11:30 - 13:00
Извършване на анализ на риска от нарушението на
сигурността на личните данни; мерки за справяне
с нарушение на сигурността на личните данни;
попълване на образец на уведомление до
надзорния орган; съобщаване на субектите на
данни за нарушение на сигурността,
документиране на нарушенията на сигурността на
личните данни

ПОЧИВКА

13:00 - 13:30

Разглеждане на заявления за упражняване
на права по Регламент (ЕС) 2016/679

13:30 - 15:00
Изисквания към информацията по по чл. 13 и 14 от
Регламент (ЕС) 2016/679; комуникация и действия
по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; действия
при явна неоснователност или прекомерност на
исканията на субекта на данни

03 юни 2022 /петък/

Практически механизми за отчетност

09:30 - 11:00

Документиране наличието на основания за
обработване на лични данни, изисквания към
формата и съдържанието на договори със
съвместни администратори, с обработващи лични
данни, документиране на изтриване/унищожаване
на лични данни, водене на регистър на дейностите
по обработване на лични данни – от
администратор и от обработващ, други механизми
за отчетност
ПОЧИВКА

11:00 - 11:30

Отговорност за нарушаване на изискванията
за защита на личните данни

11:30 - 13:00
Административнонаказателна и гражданска
отговорност на администратора и обработващия
лични данни

ПОЧИВКА

13:00 - 13:30

Тест за проверка на знанията. Закриване на
обучението

13:30 - 15:00

