ВСИЧКО НЕОБХОДИМО НА ЕДНО МЯСТО
"GDPR СПРАВОЧНИК"

НОВ
ПРОДУКТ
от 10 май
2018 г.

ЗАЩИТЕТЕ БИЗНЕСА СИ
ПРОДУКТЪТ „GDPR СПРАВОЧНИК

И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ“ Е
РЕЗУЛТАТ ОТ НОВАТА УРЕДБА
НА НИВО ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ,
КОЯТО Е ПРЯКО ПРИЛОЖИМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
От 25 май 2018 г. влиза в сила Общият
регламент за защита на данните
(Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 година), който въвежда
нови задължения за всяко дружество,
всеки български работодател и найвече за предприятията/лицата, които
работят с голям обем от лични данни.

Изчерпателна и точна
информация от всички
експертни източници, касаеща
Общия регламент за защита на
данните

Релевантни нормативни
актове (национални,
международни и право на ЕС)

САМО ЗА
270 лв. без ДДС!

НОВ
ПРОДУКТ
от 10 май
2018 г.

ЗАЩИТЕТЕ ДАННИТЕ СИ СЪС
СИЕЛА "GDPR СПРАВОЧНИК"

ПОДГОТВЕТЕ БИЗНЕСА СИ
За улеснение продуктът „GDPR
Справочник и защита на данните“
предлага пълната необходима
информация за въвеждане на
изискванията за защита на личните данни.
Благодарение на указанията,
становищата и насоките на
националните и международните органи
в областта на защита на данните, ще
разберете същината на новите
изисквания и ще успеете да изберете
практически най-добрия подход за Вас.
Подготвени са примерни образци на
документи, които следва да утвърдите и
представяте при проверки от Комисията
за защита на личните данни. На Ваше
разположение ще бъдат също
детайлно и разбираемо описани
процедури, които следва да се
изпълняват, както и формуляри, които
следва да бъдат регулярно попълвани
от лицата, които боравят с лични данни.

ЗА АБОНАМЕНТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
КОНТАКТ – АКТИМ ООД
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ/ДИСТРУБУТОР/ „СИЕЛА НОРМА“ АД
ТЕЛ.:042 602013.
E-MAIL: ciela@actimbg.com.
https://actimbg.com; www.ciela.net

Решения на ВАС, ВКС,
Апелативни съдилища,
Комисията за защита на
личните данни, Съда на ЕС и
на Европейския съд по
правата на човека,
постановени във връзка със
защитата на личните данни

Указания, разяснения и
становища на Комисията за
защита на личните данни
Примерни образци на
необходимите документи
Стратегически документи за
развитие в сектора

