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R SUPPORTIN
NG GDPR – DEFeND
D
Проект: DATA GOVERNANCE FOR
ление на дан
нни за изпъл
лнение на ОРЗД (Общ Реегламент за Защита на Д
Данните)“
„Управл
иран по Про
ограма за научни изслед
двания и ино
овации ХОРИ
ИЗОНТ 2020
0
Финанси
лезе сила Реегламент (ЕС
С) 2016/679, касаещ защ
щитата на физически лиц
ца във
На 25 маай 2018 г. вл
връзка с обработван
нето на техн
ни лични дан
нни и в конттекста на сво
ободното дввижение на ттакива
данни. ЗЗа да отговори на новитте изисквани
ия, Община Пещера, в партньорство
о с още 9
организации от 7 еввропейски сттрани, ще иззпълнява пр
роект DEFeND (заб. defend = защитавам).
нието на про
оекта е да се създаде пл
латформа, ккоято ще дад
де
Основнаата задача при изпълнен
възможност на оргаанизации от различни сеектори да нааправят оцеенка на съответствие за текущото
ояние, да плаанират дейн
ности, които
о да помогнаат за хармон
низиране на своята систтема с
си състо
изискванията на „Об
бщия реглам
мент за защ
щитата на дан
нни“ (ОРЗД) и да повиш
ши съответствието си с
ните изискваания на ОРЗД
Д. Общият р
регламент въ
ъвежда множество значчителни промени
различн
спрямо д
действащата правна рамка и поставя завишени
и изисквани
ия към субекктите в систеемата за
защита на
н лични данни.
рмата DEFeN
ND ще даде възможностт за изгражд
дане и анали
изиране на модели,
м
като
о ще бъде
Платфор
следван
н подход „По
оверителносст‐по‐Замисъ
ъл“. Тя ще б
бъде тестван
на в реална р
работна среда чрез
партньо
ори от 4 евро
опейски дър
ржави‐членкки на ЕС от 4 различни ссфери на дей
йност:
здравео
опазване, банково дело,, енергетикаа и местна ад
дминистрац
ция. Ще бъдее тествана в работна
среда и в три различни сценари
ия и два различни типа, фокусирайкки се върху ссъответствието с
ОРЗД отт страна на ккрайните поттребители и фокусирайки се също ттака върху последицитее от
прилагането на ОРЗЗД върху вън
ншни заинтеересовани лица. Водейкки се от липссата на подхходящи
роекта, се
продуктти на пазара, стратегията за експлоаатация, коятто ще бъде сследвана по време на пр
базира н
на комерсиаализация на проектнитее резултати н
на три нива:: платформаата като цяло
о; отделни
съставни
и части на пл
латформатаа; и индивид
дуални партн
ньорски разработки. Таззи стратегияя ще даде
възможност на парттньорите да интегриратт резултатитее в техните ссъществуващ
щи търговски
пи, като по ттози начин щ
ще бъдат про
оучени и съзздадени новви бизнес въ
ъзможности
и.
принцип
Стратеги
ията за експл
лоатация щее се фокусир
ра върху 4 области: Специфична секкторна употреба;
Създаваане и развивване на мреж
жи; Извършвване на срещ
щи с цел праавилна експлоатация;
Изгражд
дане на общ
щността окол
ло проекта. ЕЕксплоатаци
ионната страатегия ще бъ
ъде подкреп
пена от
рекламн
но‐информаационните дейности, които се предввиждат в рамките на пр
роекта.

Освен О
Община Пещ
щера, по проеект DEFeND ще работят Университеетът на Брайтън и юриди
ическата
фирма „BIRD
„
& BIRD
D LLP“ /Великобритания//, испанскатта ATOS SPAIN SA, която е Координаатор на
проекта, португалскката ИТ комп
пания „PDM E FC PROJEC
CTO DESENVO
OLVIMENTO MANUTENC
CAO
CAO E CONSU
ULTADORIALLDA“, Йонийсски универсситет/Корфу,, Гърция/, френската
FORMAC
иноваци
ионна компаания GridPoccket, Център
р за изследвания и иноввации „ABI LA
AB‐CENTRO DI
RICERCA
A E INNOVAZIIONE PER LA BANCA“ и Изследовател
И
лска фондац
ция на Университетскатта детска
болницаа „NINO JESU
US“/Испанияя/.
Повече зза проекта може
м
да науучите на след
дния интерн
нет адрес: w
www.defendp
project.eu

