Сдружение "Образование без граници БГ-2012"
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1.

Наименование на програмата:

Новата правна уредба за защита на личните данни. Регламент EU 2016/679 - GDPR
Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Ръководител направление ИКТ
Педагогически съветници, психолози
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Учители - предучилищно образование
Учители - целодневна организация
2.

Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата
На 25 май 2018 г. официално започва да действа влезлият в сила Регламент
2016/679/ЕС (GDPR/Регламентът), засягащ защитата на физически лица във връзка с
обработването на техни лични данни и в контекста на свободното движение на такива
данни. Целта на новия Регламент е да хармонизира регулациите за обработката,
съхранението и трансфера на лични данни в страните от ЕС и да осъвремени настоящата
законова рамка, приета с директива на ЕС през далечната 1995 г.
Промяната се налага, защото през последните 23 години съществено се измениха,
както същността на услугите, предлагани чрез интернет, така и аудиторията, към която
са насочени. Хора от всички социални среди и с различни технологични познания и
потребности имат достъп до мрежата, а количеството лични данни, които всеки от тях
споделя, е огромно. Отделно мобилните оператори и интернет доставчиците имат
достъп до местоположението на всеки, който ползва тяхната мобилна или интернет
услуга. Информация за съдържанието на съобщенията ни, продължителността на
разговорите ни, поведението ни в интернет се съхранява ежедневно, като в някои случаи
тези данни се продават на трети лица, предоставящи всякакви видове услуги.

В момента личните данни са мощен икономически ресурс и са във фокуса на
множество класически и нововъзникващи бизнес сектори и пазари.
Всичко това в преобладаващия брой случаи е лична информация, с която би могло да
се злоупотреби лесно и безпрепятствено, а децата са една от най-уязвимите групи.

3.2. Цели на програмата
Целта на програмата е да запознае директорите като администратори на лични данни и
педагогическите специалисти, обработващи личните данни, с новите изисквания на
Регламент 2016/679 на Европейската комисия:
- разширеният обхват на Регламента, който ще се прилага и по отношение на дружества
и лица, които не са позиционирани на територията на ЕС и Европейското икономическо
пространство, но в търговската си дейност обработват лични данни на европейски
граждани;
- увеличение на правата на потребителите във връзка с техните лични данни; достъп до
предоставените от тях лични данни, както и право на промяната им или пълното им
заличаване (познато като "Правото да бъдеш забравен");
- длъжностно лице по защита на данните - една от най-важните "новости" в GDPR;
- новите санкции, които Регламентът въвежда - 20 млн. евро, или 4% от общия годишен
световен оборот на съответната компания – санкцията се определя на базата на повисоката от двете суми;
- отпадане на регистрационния режим;
- какви мерки трябва да се предприемат при нарушения на сигурността на личните
данни;
- валидно съгласие за обработване;
- практически указания, свързани с подготовката за прилагане на изискванията на GDPR.
3.3. Методи на обучение
 Запознаване с правната рамка – международна и национална – лекция,
презентация, казуси, анкети;
 Описание на регистрите с лични данни, които се използват в образователните
институции - практически задачи;
 Оценка на нивата на въздействие върху защитата на данните - самостоятелна
работа.

3.4. Индикатори за очаквани резултати
 Запознаване с правната рамка – международна и национална – лекция,
презентация, казуси, анкети;
 Описание на регистрите с лични данни, които се използват в образователните
институции - практически задачи;
 Оценка на нивата на въздействие върху защитата на данните - самостоятелна
работа;
3.5Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
За реализиране на обучението не са необходими специфични ресурси освен
стандартните.
3.6.

Съотношение между теоретична и практическа част:
60% теория, 40 % практическа част

4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академични
Правни
5. Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
6. Продължителност на обучението : 16
7. Брой квалификационни кредити : 1
8. Начин на завършване на обучението:

Тест.

9. Списък на обучителите*:
Адв. Георги

Иванов

Анастасов

Адв. Димитрина

Йорданова

Георгиева

10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Георги Спасов Шошев
Актуален адрес: Ул. Ангел Кънчев 2
Телефон: 0877787903
Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com

