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Информационен ден по проект INFORM 

Информационният ден по проект 

INFORM 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 

 

 

 

 

11-ти септември 2018 г. 

Дом на Европа,  

ул. Г.С.Раковски 124 

гр.София  

www.informproject.eu  

Фондация „Право и Интернет“  

има удоволствието да Ви покани на 

http://www.informproject.eu/
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Информационен ден по проект INFORM 

ПРОГРАМА 

 

 

09:00 – 09:30 

 

Регистрация 

 

09:30 – 10:00 Откриване – представяне на Фондация „Право и Интернет“ и проект „Представяне на 

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

Проф. д-р Георги Димитров & Росалия Касамска 

Фондация „Право и Интернет“ 

 

10:00 – 11:00 Практическо приложение на Общия регламент за защита на данните и Директива 

680/2016 у нас – панелна дискусия  

Проф. д-р Георги Димитров, Фондация „Право и Интернет“ – модератор 

 

11:00 – 11:20  Кафе пауза  

 

11:20 – 11:40  Упражняване на правата на субектите на данни в рамките на правораздавателната 

система  

Свилена Ракшиева  

Фондация „Право и Интернет“ 

 

11:40 – 12:20 Какви технически и организационни мерки са подходящи за осигуряване на 

адекватно ниво на защита на лични данни? – панелна дискусия 

Адв. Десислава Кръстева, Фондация „Право и Интернет“ – модератор  

 

12:20 – 12:40 Представяне на INFORM платформа за онлайн обучение  

Деница Кожухарова, Фондация „Право и Интернет“ 

 

12:40 – 13:00 Въпроси и отговори 

Отворена дискусия 

 

13.00 – 14.00 Networking обяд  

 

 


