
                

                                                                                      www.nit.bg  е-mail: office@nitbg.com 

Bulgaria, 1000 Sofia, 60 Han Asparuh Str.,1st floor office 1 

 +359 2/ 850 53 64 

 

NIT LTD Обучения 2020 
 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ  „ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“  - GDPR 

77 слайда, Теоретична част: 39 слайда. Входящ тест: 21 слайда. Финален 

тест: 17 слайда.  

Обучението включва: теоретична част: 7 модула, задачи – 2 броя, тестове – 

2 броя.  

1. Въведение в Общия регламент за защита на личните данни. 

• Кратка предистория. 

• От кога влиза в сила GDPD? 

• Цели.  

• Териториален обхват. 

• За кого се отнася Регламента? 

• За кого НЕ се отнася Регламента?  

2. Лични данни. 

• Какво са лични данни?   

• Дефиниция на други по-важни термини, залегнали в Регламента. 
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3. Основни концепции. 

• Съгласие на субекта на данни. 

• Съгласие на деца. 

• Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. 

• Задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните в конкретни случаи. 

• Трансфер на данни. 

4. Принципи, свързани с обработването на лични данни. 

• Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.  

• Ограничение на целите. 

• Свеждане на данните до минимум. 

• Точност. 

• Ограничение на съхранението.  

• Цялостност и поверителност. 

• Отчетност. 

5. Повече права за субектите на данни. 

• Прозрачност. 

• Право на достъп. 

• Право на коригиране.  

• Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). 

• Право на ограничаване на обработването. 

• Право на преносимост на данните. 

• Право на възражение. 

• Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано 

обработване, включващо профилиране. 

6. Сигурност на личните данни. 

• Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни. 

• Съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на личните данни. 

• Какво трябва да направите, за да изпълните изискванията? 

7. Административни наказания. 

• Максимални административни глоби. 

• Какво оказва влияние върху решението за административно наказание? 
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Демонстрация на обучението в нашия YouTube канал 

 

Как се преминава обучението? 

Всеки обучаем получава персонален акаунт за достъп до обучението. То се преминава онлайн, в 
удобно за потребителя време и място. Единствените неща, които са нужни, са компютър/лаптоп и 
достъп до интернет. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ixqFNeulRMA

