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Ви предлага специализирано обучение по

новия Европейски Общ регламент относно защита на данните

НАУЧЕТЕ!
• Защо е важно да се
спазват правилата за

2016/679
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Обучението се организира
в партньорство с

защита на личните данни
• Общ регламент относно
защитата на личните
данни (GDPR) – за
реформата в защитата
на личните данни
• Защитата на личните
данни след 25 май 2018 г.
– практически насоки
• Защитени ли са вашите

Обучението има практическа насоченост
и е предназначено за правни, HR и IT специалисти от Морския сектор, Туризма и
Недвижимите имоти и Индустрията.

информационни
системи?
• Организационни аспекти
и бизнес процеси
• Как да гарантирате
проследимостта на
процесите?
• Какви IT решения има?

Можете да регистрирате избирателно
участниците в отделните сесии
съобразно подготовката на Вашите
служители.
Възползвайте се и от отстъпките за
втори участник и за присъствие на
практическата демонстрация в
третата сесия.

• Какви са добрите
практики за съхранение
и обработка на данните
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В програмата
08:30-09:00
Регистрация
09:00-11:00
Първа сесия
Правноадминистративни
въпроси
11:00-11:20
Кафе пауза
11:20-13:00
Втора сесия
Организационни
аспекти, свързани с
Общия регламент
относно защитата
на данните
13:00-14:15
Обедна почивка
14:15-16:15
Трета сесия

Технически аспекти и
решения за сигурност
на личните данни.
Демонстрация на
програмен продукт
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Част 1: Реформата в защитата на личните данни
∑ Защо е важно да се спазват правилата за защита на личните данни
∑ Общ регламент относно защитата на личните данни (GDPR) – за реформата в
защитата на личните данни
∑ Защитата на личните данни след 25 май 2018 г. – практически насоки
∑ Какво са личните данни
∑ Кой кой е в защитата на личните данни – субект на лични данни, администратор,
обработващ личните данни, други
∑ Кога и за кого е приложим Общия регламент
∑ Как трябва да обработвате личните данни – принципи
∑ Какви права има субекта на лични данни
∑ Какви задължения има администратора и обработващия на личните данни и какво
да направите, за да ги спазите; как да се подготвите
∑ Изпращане на лични данни в трети страни и международни организации
∑ Кой и как упражнява контрол и налага санкции
Част 2: Организационни аспекти и бизнес процеси
∑ Основни етапи в организационната трансформация за съответствие с Регламента
∑ Първоначален организационен анализ и дефиниране на пропуските
∑ Инвентаризация на наличните данни и записа им в Регистър по чл. 30 от Регламента
∑ Анализ на риска: идентифициране, оценка и управление на рисковете, свързани с личните
данни
∑ Йерархия на политиките, процедурите, плановете и записите за привеждане на бизнес
процесите в съответствие с Регламента
∑ Моделиране и редизайн на бизнес процеси:
u Стандартизиран подход за моделиране на процеси
u Нови типове процеси във връзка със защита на личните данни
∑ Връзка и припокриване между стандарта ISO 27001 и изискванията на Регламента
Част 3: Технологични аспекти
∑ Принципите на Регламента относно защитата на личните данни от технологична гледна
точка
∑ Как принципите и правата се превръщат във функционалности на информационни
системи
∑ Какви са техническите особености при реализирането на:
u правото да бъдеш забравен
u правото на ограничаване на обработването
u правото на преносимост на данните
u правото на коригиране
u събиране и съхраняване на съгласие
∑ Какви са добрите практики за съхранение и обработка на данните
∑ Какво да НЕ правим във връзка с обработването на данни

20 март 2018 г., Бургас
Хотел “България”, зала “Компас”

Logo-Muster
Lorem Ispum

Български корабен регистър,
Адвокатско дружество Събев и съдружници и Log Sentinel

Условия за участие
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Форматът на обучението позволява
гъвкава форма на регистрация
• Пълен пакет за трите сесии за един участник 120 лева.
• Комбиниран пакет с една регистрация за
различни участници в отделните сесии,
съобразно професионалното им профилиране
- 120 лева.
• Пълен пакет за втори участник - 90 лева.
• Промоционална регистрация за
демонстриране на софтуерно решение само трета сесия - 60 лева.
Цените са в лева без ДДС,
платими по банков път.
На преминалите пълния курс
ще бъдат издадени сертификати
За регистрация и контакт:
тел. +359 52 681 510, факс +359 52 602 864
е-мейл: varna@bkrclass.org
Български корабен регистър
Южна промишлена зона, Варна 9000
ЕИК 103002153 ДДС № BG103002153
BGN:
Allianz Bank Bulgaria - Branch Varna, Bulgaria
SWIFT: BUINBGSF, IBAN BG62BUIN70061025245614
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