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ЛЕКТОРИ ЩЕ БЪДАТ :

Адвокат Мария Шаркова е управляващ съдружник в специализирано
адвокатско дружество по медицинско право "Шаркова и партньори".
Завършила е Софийски университет „Свети Климент Охридски“,
специалност „Право“.
Професионалният й опит преди вписването й като адвокат включва
работа като преводач/изследовател за BBC, UK и True Vision Productions по
двата им документални проекта Bulgaria’s abandoned children и Bulgaria’s abandoned children revisited.
Адвокат Шаркова има множество специализации в чужбина в областта на добрите практики в
правосъдието, правата на децата и медицинското право.
Тя е носител на стипендията на Фулбрайт "Хюбърт Хъмфри" и специализира медицинското право,
общественото здраве и здравни политики в Emory University, USA през академичната 2015-2016г.
По същото време провежда множество квалификационни курсове в САЩ в областта на медиацията в
здравеопазването, повишаване на качеството на медицинската помощ и пациентската безопасност
и други.
От февруари до юни 2016г. работи като стажант в престижната Правна програма на Федералния
Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и съвместно с група юристи в областта на
вътреболничните инфекции, безопасност на пациента и други въпроси от значение за общественото
здраве.
Специализирала е още във Франция и Холандия в областта на мецинското право на Европейския съюз и
международноправни аспекти на медицинското право.
Лектор е на множество семинари и конференции, организирани от различни сдружения в областта на
здравеопазването, включително в Училището за адвокати към Висшия адвокатски съвет. Автор е на
първото изследване на съдебната практика за медицинските грешки в България, което е издадено
под заглавие "Медицинският деликт", изд. Сиби и ЦОА "Кръстю Цончев" през 2018

Адв. Димитър Тодоров, Адвoкатска кантора „Тодоров ЛЛП“ – притежава
повече от 7-годишен опит в областта на консултиране на корпоративни
клиенти за спазване на регулаторни изисквания.
В областта на защитата на лични данни екипът на „Тодоров ЛЛП“, ръководен
от адв. Димитър Тодоров е консултирал множество бизнеси от различни
сфери, вкл.: предоставяне на медицински, естетически и дерматологични
услуги, он-лайн търговия, производствена дейност, хотелиерски услуги,
счетоводни и одит услуги, транспортни услуги и др.

Завършил е магистратури по “Частно и наказателно право” и “Право на търговската
несъстоятелност” в Университета на гр. Ница „София-Антиполис“ (Франция). Упражнява дейност
и като синдик, като е член на УС на „Асоциация на синдиците в България“.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО :
 Представяне на най-важните аспекти на GDPR в работата на лечебните заведения и
необходимите действия, които трябва да бъдат предприети;
 Предоставяне на конкретни указания за прилагането на регламента в областта на
здравеопазването;


Даване на конкретни съвети за възможностите, предоставени от новата европейска правна
уредба;

 Посочване на примери и казуси, относими към дейността на различните болнични заведения.

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:
1. Какво са лични данни и чувствителни лични данни? Принципи на обработването им.
2. Как да обработваме чувствителни лични данни законосъобразно?
3. Какви са изискванията на регламента за документиране на дейността на
администраторите и обработващите лични данни?
4. Какви са правата на субектите на лични данни и реализирането им когато субектът е
пациент?
5. Какви са санкциите и как да ги избегнем?

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
 175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници (цените са
окончателни).
!!! В цената са включени всички необходими работни материали, официален обяд и поименни
сертификати за преминато специализирано обучение за защита на личните данни

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ
 До 16 юни 2018 година. Местата са ограничени!

При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с нас. на 0878 011 992 или
0877 753 777. След работно време ни пишете на: temidaeducation@legalno.bg

