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Три години Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) - 

практика, опит и особености на прилагането му в счетоводните 

предприятия 

Дата за провеждане: 22.06.2021 г. /вторник/ 

13:00 – 13:10 ч. - Регистрация на участниците 

13:10 – 16:40 ч. - Обучение 

 

ПРОГРАМА: 

 

1. Общ анализ на особеностите на Регламент (ЕС) 2016/679 от гледна точка на 

работата на счетоводните предприятия. Практически аспекти на принципите, 

свързани с обработване на лични данни в счетоводните предприятия. Примерни 

модели за отчетност, особености на Регистрите по чл. 30 от Регламент (ЕС) 

2016/679. 

2. Особености на отношенията администратор – обработващ, между самостоятелни 

и съвместни администратори. Съхраняване на счетоводна информация, 

отношения с банки и държавни институции. Предоставяне на информация по 

чл.13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 - принципи и задължения. Права на 

субектите на данни. Искания за упражняване на права от субектите на данни. 

3. Изготвяне на анализ и оценка на риска. Идентифициране на факторите, които 

обуславят риска. Избор на методика за оценка на риска, критерии за определяне 

на подходящи технически и организационни мерки за защита, примерно 

съдържание на оценка на риска. 

4. Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) в счетоводната фирма. 

5. Оценка на въздействието върху защитата на личните данни. 

6. Сигурност на личните данни – организационни и технически мерки, архивиране, 

изтриване на лични данни, политики за обмен на лични данни, обучение на 

служителите, кодекси за поведение и механизми за сертифициране.  

7. Действия при нарушения на сигурността на личните данни. Изисквания, 

произтичащи от чл. 33 и чл.34 от Регламент (ЕС) 2016/679.  

8. Практика – Насоки на Работната група по чл. 29, Решения и Становища на 

КЗЛД, Насоки на Европейския комитет по защита на данните, свързани с 

работата на счетоводните предприятия. 

9. Въпроси. 
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Водещ курса: Теодора Саркизова 

 

Адв. Теодора Саркизова е съдружник във фирма „Лични данни БГ“ ООД, 

www.lichnidanni.eu, българско дружество, работещо в България и Италия, което 

предлага консултантски услуги и съответствие с GDPR на български, италиански и 

английски език. 

От м. юни 2015 г. aдв. Теодора Саркизова притежава европейски сертификат за 

Длъжностно лице по защита на данните (Data protection officer), а от септември 2018 

год. и сертификатите Valutatore Privacy съгласно UNI 11697 и European Privacy 

Auditor, съгласно схема ISDP 10003, сертифицирани от Италианския институт по 

Акредитация- Accredia. Вписана е в Регистъра на правоспособните одитори на AICQ- 

SICEV. Член на международните асоциации на специалистите в областта на защита на 

личните данни Federprivacy и Osservatorio 679 .  

 

В качеството си на експерт, адв. Теодора Саркизова е лектор на семинари и обучения по 

въпросите на защитата на личните данни, проведени в България и Италия, сред които в 

БТПП – София, Асоциацията на индустриалния капитал и много други. Участвала е в 

първата за България Кръгла маса по проблемите на сертифицирането във връзка с 

Регламент 2016/679, организирана заедно с Комисията за защита на личните данни на 

10 октомври 2017 в София, както и, заедно с комисар Цанко Цолов от КЗЛД, в 

Конференцията Accountability & Consapevolezza, организирана от Osservatorio 679 и 

проведена на 9 май 2018 в Palazzo Giustiniani в Рим, Италия.  

 

Завършила е право в ИУ- Варна и италианска филология към Университета в Пиза, 

Италия. Вписана е като адвокат с италиански език в областта на защитата на лични 

данни към Посолството на Република Италия в София.  
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