
 
 
 
 

 ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и EXPERT EVENTS, със съдействието на Фондация 
„Право и Интернет” организират: 

 
 

СЕМИНАР НА ТЕМА: 
 

“НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 

(GDPR)” 
 
 

30 март 2018 г., гр. София 
х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6 

 
 

ЛЕКТОРИ: 
 

- Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната 
асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), 

съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен 
експерт към Фондация „Право и Интернет“ 

 
 - Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, 

Петров и Ко.” 
   

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА: 
 

30 март 2018 г. - петък: 
 

 
09.00 – 09.30 ч. - Регистрация на участниците  
 
 
 
09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 – РЕФОРМА В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЕС. 
ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ОСНОВНИ ФИГУРИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ 
ДАННИ. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТОР И ОБРАБОТВАЩ 
 

 
 Правна рамка на защитата на личните данни. Защитата на личните данни 

спрямо другите основни права 

 Предпоставки за и същност на реформата в ЕС 

 Понятие за лични данни. Специални категории данни – сравнително-правен 



анализ на нововъведенията спрямо настоящите правила 

 Понятие за администратор и обработващ 

 Отношения между администратор и обработващ, задължения – сравнително-

правен анализ на нововъведенията спрямо настоящите правила 
 

Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА 

 
 
11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза 
 

 
 
11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 – ПРИНЦИПИ ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 
СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (ТРАНСФЕРИ). 
ДРУГИ ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА 
НА GDPR 
 

 
 Основни принципи при защитата на личните данни – сравнително-правен 

анализ на нововъведенията спрямо настоящите правила 

 Значение на принципа за отчетност 

 Обхват и същност на изискванията за сигурност на данните 

 Изискванията за уведомяване за нарушения на сигурността на данните 

 Privacy by default and privacy by design – същност и обхват 

 В кои случаи имаме трансфер на лични данни. Допустими инструменти за 

трансфер на лични данни. Тенденции, свързани с допустимите инструменти за 

трансфери на лични данни извън ЕС/ЕИП 

 Други практически насоки за прилагане на GDPR 
 

Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА 
 

 
13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на х-л “Бест Уестърн Сити” 
 

 
 
14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 - ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ОБРАБОТВАНЕ. 
ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЪГЛАСИЕТО И ЗАКОННИЯ ИНТЕРЕС КАТО ОСНОВАНИЯ 
ЗА ОБРАБОТВАНЕ 
 

 
 Понятие за законосъобразно обработване на лични данни 

 Основания за обработване на лични данни 



 Валидно съгласие. Разграничение спрямо други основания и изисквания – 

договор и информираност 

 Кога имаме законосъобразно обработване на основание законен интерес? 

 Основания за обработване на специални категории лични данни 
 

Лектор: адв. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ 

 
 
15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза 
 
 
 
 
16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 - ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ. НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 
 

 Засилване на правата на субектите като елемент от реформата с GDPR 

 Промени в съществуващите по настоящата уредба права на субектите на данни 

 Нови права на субектите на данни, въведени с GDPR 

 Ключови задължения на администраторите – водене на регистри, назначаване на 

длъжностно лице по защита на данните, извършване на оценка на въздействието 

и др. 
 

Лектор: адв. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ 

 

ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУС, СВЪРЗАН С ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО 
ЧЛ. 30 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679 
 

Лектор: адв. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ 

 
 
 
17.30 – 17.45 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ 
ЗА УЧАСТИЕ 
 

 


