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Финална коференция по проект INFORM 

Финалната конференция по проект 

INFORM „Data Protection Summit: 

Beyond being INFORMed“ има за цел 

да повиши осведомеността относно 

текущата реформа в сферата на 

защита на лични данни и да 

популяризира практическа 

информация относно ефективното 

прилагане на новото европейско 

законодателство в тази област. 

Регистрирайте се за събитието, като 

изпратите потвърждение на имейл: 

informproject.eu@gmail.com 

 

 

 

7-ми март 2019 г. 

Хотел Хилтън,  

бул. „България“ №1 

гр.София  

www.informproject.eu  

Фондация „Право и Интернет“  

има удоволствието да Ви покани на 

http://www.informproject.eu/
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Финална конференция по проект INFORM  

“Data Protection Summit: Beyond being INFORMed” 

ПРОГРАМА 

09:15 – 10:00 Кафе и регистрация 

10:00 – 10:30 Откриване – представяне на Фондация „Право и Интернет“ и проект „Представяне на 

реформата в сферата на защита на лични данни пред съдебната система“ (INFORM)  

10:30 – 11:00 Обръщение на тема: „Защита на личните данни и съдебната система“ 

11:00 – 12:00  Панелна дискусия: „Предизвикателствата пред практическото прилагане на 

правилата за обработване на личните данни в съдебната система“ 

12:00 – 12:30 Въпроси и отговори 

Отворена дискусия 

 

12:30 – 13:30 Обяд 

13:30 – 14:00 Обръщение на тема: „Защита на личните данни в контекста на електронното 

управление“ 

14.00 – 14.30 Обръщение на тема: „Личните данни и адвокатската професия“ 

14.30 – 15.00 Кафе пауза 

15.00 – 16.00 Панелна дискусия: „Перспективи пред развитието на защитата на личните данни“ 

16.00 – 16.30  Въпроси и отговори. Закриване на конференцията 

Отворена дискусия 

 


