GDPR compliance
(General Data Protection Regulation compliance)
Новата регулация на Европейския съюз за защита на личните
данни. Постигане на съответствие.
Резюме
Този двудневен интензивен курс е предназначен за мениджъри и експерти, които
желаят да развият компетентността си в областта на новите европейски изисквания относно
защитата на личните данни и практическите стъпки за внедряването им в организациите, така
че бизнесът да отговаря на изискванията.
Регламент № 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR) ще се прилага от 25
май 2018 г. Той важи за всяка организация, която борави с лични данни под една или друга
форма. Обхватът на личните данни е значително разширен, като изискванията на GDPR
покриват всякакъв тип данни, които насочват към конкретно физическо лице - гражданин на
Европейския съюз (име, ID, данни за местоположение, IP, cookie, медицински, финансови,
физически, генетични, културни, социални и икономически данни).
Стремежът е да се защитят интересите на бизнеса и правата на гражданите.
Регламентът предвижда налагането на административно наказание - „глоба“ или
„имуществена санкция“ до 4% от годишния световен оборот за предходната финансова година
на предприятието или 20 000 000 евро за несъответствие с новите правни разпоредби.
Участниците ще бъдат запознати с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, известен
още като Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), и
въздействието му върху бизнеса. Ще получат практически знания и умения относно
прилагането на новия регламент, които да предпазят бизнеса от неблагоприятни правни
последици. Ще научат за необходимите стъпки за привеждане на ISO системите за
управление като ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000 и пр. в съответствие с изискванията.
Ще получат конкретни съвети за ползите и възможностите, предоставени от новата европейска
правна уредба.
Всеки участник получава сертификат за успешно преминаване на обучителния курс.

Какво цели да ви даде този курс?


Запознаване с рамката за защита на личните данни – основните принципи, обхват и
изисквания.



Придобиване на знания за процеса на анализ на организация за съответствие с GDPR.



Практически знания за етапите за внедряване на изискванията във Вашата организация
и интегрирането им в съществуващи системи за управление (ISO 9001, ISO 27001, ISO
22301, ISO 20000 и пр.).

За кого е предназначен този курс?


Мениджъри на високи управленски нива.



Служители, отговорни за правното съответствие на дейността и за защитата на данните
(Compliance and Data protection Officers).



Служители по сигурността.



Специалисти по информационна сигурност.



Специалисти по продукти и услуги, които работят с лични данни.



Ръководители на екипи.



Управленски консултанти.

Предварителни изисквания
Общи познания по Регламент № 2016/679 - General Data Protection Regulation.

Програма:
Ден 1:
09.00 - 09.30 Регистрация
09.30 - 11.00 Блок 1
GDPR - Общ преглед на нормативната уредба – новости и тенденции за защита на личните
данни. Обхват и изключения.
11.00 - 11.15 Кафе пауза
11.15 - 12.30 Блок 2
Личните данни като център на операциите – принципи и законосъобразност на обработката.
12.30 - 13.30 Обедна почивка
13.30 - 15.00 Блок 3
Права на субектите на данни.
15.00 - 15.30 Блок 4
Основни права и задължения на администраторите/обработващите данни (част 1).
15.30-15.45 Кафе пауза
15.45 – 16.45 Блок 5
Основни права и задължения на администраторите/обработващите данни (част 2).
16.45 - 17.15 Блок 6
Сертифициране и кодекси за защита на данните.

Ден 2:
09.00 - 11.00 Блок 7
Практически аспекти и етапи за внедряване изискванията на GDPR. Привеждане в
съответствие на ISO системите за управление (ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, ...).
11.00 - 11.15 Кафе пауза
11.15 - 12.30 Практическа работа
Анализ и оценка на риска за личните данни.
12.30-13.30 Обедна почивка
13.30-15.00 Блок 8
Аспекти на поверителността и мерки за защита.
15.00-15.15 Кафе пауза
15.15-16.30 Практическа работа
Процеси и контроли за защита на данните и осигуряване правата на субектите.
16.30 – 17.00
Свободна дискусия „От тук накъде?“

Продължителност и форма
2 дни. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения, бизнес казуси и дискусия.

Сертификати
Курсистите получават сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена
540 лева без включен ДДС

Какво включва цената?
Обучение от квалифициран преподавател.
Учебна книга, казуси, учебни ресурси.
Сертификат за участие.
Кафе паузи и кетъринг.

