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Съфинансираният от ЕС проект „mindtheDATA	 -	 Създаване	 на	 култура	 за	 защита	
на	 данните	 сред	МСП“ в рамките на програмата на Европейската комисия Еразъм+	
(с продължителност: ноември 2019 - октомври 2021) съчетава експертния опит на пет 
държави от ЕС чрез 7 организации в България, Гърция, Испания, Полша и Кипър, което 
означава висококачествен подход и взаимодействие, както и обучителни интервенции за 
МСП, извлечени от различни контексти както на национално, така и на вътрешнофирмено, 
организационно ниво. Проектът mindtheDATA има за цел да популяризира идеята МСП да 
действат по начин, по който могат по-добре да се съобразят с ОРЗД, разглеждайки това като 
възможност за насочване на бизнеса им към развитието на иновации и диференциация, 
вместо към това дали могат да се освободят от това задължение. 

Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) на ЕС е в сила от 25 май 2018 г. Той не 
просто въвежда, а налага прилагане на набор от правила относно поверителността и 
сигурността на данните. ОРЗД засяга организации и фирми, практически всеки, който 
притежава данни за граждани на ЕС, създавайки нова рамка за защита на данните. ОРЗД 
изисква всички, в частност МСП, да се съобразят с регламента. От друга страна, рамката 
на ОРЗД не желае да поставя допълнителна бюрократична тежест за МСП, когато това не 
е необходимо, тъй като това може да предизвика затъване на бизнесите и да ги постави 
в отбранителна позиция с оглед на предстоящи глоби и санкции за неспазване. По 
този начин, като се има предвид новата средата за МСП и бизнеси в ЕС, е много важно 
да се подчертае как спазването на ОРЗД от страна на МСП може да функционира като 
диференциращ фактор за тях - преминаване отвъд понятието „спазване или наказание“.

В този смисъл проект	 mindtheDATA подпомага бизнес консултантите като активни 
фасилитатори за постигането на тази цел в процеса им на сътрудничество с МСП в 
техните стандартни подпомагащи дейности. Проектът цели да направи това с помощта 
на набор от инструменти, насоки, практики, които да се използват от бизнес консултантите 
в подкрепа на МСП, които са част от европейската бизнес екосистема, за цялостно 
интегриране на принципите за защита на данните в тяхната организационна култура и 
нагласите на човешкия им капитал, не просто като елемент за съответствие с европейското 
законодателство, а и като полезен инструмент за формиране на организационната им 
култура.

• Основни, общи аспекти на новата рамка 
за защита на данните в цифровата 
икономика и общество на ЕС и новата 
среда за МСП; 

• Интегрирана стратегия по ОРЗД според 
обхвата на дейност на МСП и тяхната 
ОРЗД „готовност“ - „защита на данните 
в цифровото общество и икономика 
на ЕС“, „къде стои моето МСП и какво 

трябва да прави?“, „Защита на данните 
на ежедневното работно място“. 

• Обучителен материал, показващ 
важността на ОРЗД за МСП като 
диференциатор за бизнеса им, както 
и многобройните ползи за МСП, 
надхвърляйки методологично учебния 
материал и демонстрирайки четирите 
оси, посочени по-горе.

За да се постигне това, в рамките на проекта е разработен модулен набор от онлайн 
учебни материали за бизнес консултанти (на английски, български, гръцки, испански и 
полски език), обхващащ следните въпроси: 
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Проект	mindtheDATA	се	координира	от	Ямболска	
Търговско-промишлена	Палата	в	България	и	се	
изпълнява	съвместно	с	Militos	Consulting	(Гърция),	
Бизнес	център	за	подпомагане	на	малки	и	средни	
предприятия	-	Русе	(България),	EQA	HELLAS	S.A. 
(Гърция),	Innovation	Training	Center	(Испания),	PAIZ	
Konsulting	Sp.	z	o.o.	(Полша)	и	RNDO	(Кипър).	

Прочетете	повече	за	проект	mindtheDATA	на	нашия	уебсайт. 

Преминете	през	онлайн	обучението.

Последвайте	ни	във	Facebook.

Свържете	се	с	нас	тук.

Онлайн обучението се допълва от 
настоящия Наръчник за консултанти, 
за да се улесни използването на 
учебния материал като интегрирана 
услуга, адаптирана към нуждите на МСП 
(допълнена от малко пилотно тестване 
сред бизнес консултанти в участващите 
страни България, Гърция, Испания и 
Полша). Наръчникът ще бъде много 
полезен за консултанти, обучаващи и 
фасилитатори в областта на ПОО, като 
външни или вътрешнофирмени участници 
в подкрепа на МСП и техния персонал 
по въпроси, свързани със защитата на 
данните, в съчетание със съществуващата 
организационна структура и култура. 
Наличието му на английски, български, 
гръцки, испански и полски език ще 
гарантира неговото въздействие и ще 
увеличи потенциала за преносимост и 
развитие на обучението и на други езици.

Наръчникът представлява ръководство, 
обслужващо две основни цели:

  Педагогическият аспект на 
обучението, отчитащ основните 
оси на методологичната рамка на 
разработения учебен материал и 
методологичната пътека, свързваща 
трите тематични части и техните 
предмети в едно цялостно предложение 
за обучение, което може да бъде 
следвано от бизнес консултантите 
линейно или при поискване.

 Техническите аспекти на 
предоставеното обучение, достъпно 
онлайн, и как най-добре да се използват 
онлайн материалите като учебна 
програма за подпомагане на МСП.

https://yccibg.com/
https://yccibg.com/
https://www.militos.org/en/
http://bsc.smebg.net/
http://bsc.smebg.net/
http://www.eqa.gr/
http://www.innovationtc.es/
http://www.paiz.com.pl/
http://www.paiz.com.pl/
http://www.rndo.eu/
https://mindthedata-project.eu/
https://training.mindthedata-project.eu/wordpress/
https://www.facebook.com/MindtheData
http://mindthedata-project.eu/contact/
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II.

ПРОЕКТИРАНЕ НА 
ОБУЧЕНИЕТО MINDTHEDATA
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МСП	И	ОРЗД	–	ОСНОВНИ	КОНСТАТАЦИИ

По-голяма част от представителите на МСП 
са заявили, че техните фирми	са	задължени	
по закон да спазват ОРЗД. И независимо от 
факта, че са задължени да спазват ОРЗД, 
почти 90% от участниците заявяват, че 
имат	 намерение	 да	 се	 съобразят,	 т.е.	
още	не	са	се	привели	в	съответствие, но 
са готови да следват ОРЗД. По-голяма част 
от анкетираните нямат служител по защита 
на данните. 

Според проучването два са основните 
начини, по които фирмите са се подготвили 
за спазването на ОРЗД - или	са	направили	
опис	 на	 данните,	 които	 съхраняват	 и	
които	 са	 предмет	 на	 ОРЗД	 (22%),	 или	
са	 назначили	 служител	 по	 защита	 на	
данните,	 който	да	 се	 справи	 с	 въпроса	
(22%). Голяма част от тях са извършили 
оценка	 на	 способността	 си	 да	 се	
съобразят	с	новите	разпоредби. Въпреки 
факта, че повечето МСП са предприели 
мерки, за да отговорят на новите 
изисквания за защита на личните данни, 
само	 4%	 от	 анкетираните	 са	 посочили,	
че	 са	 отделили	 бюджет	 специално	 за	
спазването	на	ОРЗД.

Те признават предимствата да станат 
съвместими с ОРЗД, особено по отношение 
на репутацията	на фирмата	и	лоялността	
на	клиентите и сътрудниците.

Несигурността	 относно	 това	 как	
регламентът	на	 ЕС	влияе	върху	 техния	
бизнес (т.е. глоби, санкции, одити и т.н.) 
изглежда е най-голямата	грижа за тях по 
отношение на придобиването на готовност 
да се приведат в съответствие с ОРЗД. 
Това означава, че те все още подхождат 
към спазването на ОРЗД от наказателната 
страна (глоби, санкции), отколкото като 
инвестиционен приоритет, който трябва 
да бъде по-скоро с активен, отколкото 
с пасивен характер. Други опасения 
са необходимостта	 от	 наличието	 на	
подходящи	 политики,	 подходящи	
инструменти за справяне с пробивите	
в	 сигурността, както и сигурността	
на	 данните	 и	 справяне	 с	 пробивите.	
Обучението	на	персонала също е високо 
оценено.

Около 72% от анкетираните смятат, че 
информацията	 и	 насоките в техните 
държави са добри	или	задоволителни, а 
24% смятат, че те са с лошо качество. Много 
малък процент смятат, че те са много добри.

Като	 положителни	 резултати	 от	
спазването	 на	 ОРЗД, по-голяма част от 
МСП са избрали по-голямата	 сигурност	
на	 данните	 в	 световен	 мащаб като 
най-съответстващ резултат, последван 
от репутацията и след това по-голямата 
лоялност	 на	 клиентите, която е тясно 
свързана с репутацията. Увеличаването	

1.	 ОРЗД	като	законодателство	и	новия	начин	за	правене	на	бизнес

В рамките на проект mindtheDATA бе направено проучване в България, Гърция, Полша 
и Испания относно компетенциите и набора от знания, които биха били необходими 
на бизнес съветниците/консултантите на МСП, за да могат ефективно да подпомогнат 
предприятията в процеса на привеждането им в съответствие с ОРЗД, вкл. отвъд “страната 
на съвместимостта”.

Количествената	част от проучването на ниво проект включва 69	бизнес	консултанта и 
49	представители	на	МСП, които бяха анкетирани онлайн.

В допълнение, бе проведено и качествено	 проучване сред 20	 бизнес	 консултанта,	
които	 бяха	 интервюирани лично или през Skype/по телефон, за да се получи по-
подробно разбиране за техните нужди и опит в работата им с МСП, както и за знанията/
опита им по въпроси, свързани с ОРЗД.
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на	 приходите на фирмите не	 е сред 
очакваните положителни резултати за 
привеждане в съответствие с ОРЗД.

Що се отнася до инициативите за обучение 
и консултации за МСП, които да ги подкрепят 
да станат съвместими с ОРЗД, изглежда има 
широка осведоменост за наличността на 
такива услуги на пазара. Разликата между 
четирите държави обаче е много значима. 
За Испания и Гърция - 90% от анкетираните 
МСП са осведомени за подкрепата чрез 
обучение, докато в Полша - 80% от 
анкетираните МСП не знаят за наличието 
на такава подкрепа.

Разбирането	 на	 специфичните	
изисквания	 на	 ОРЗД и защитата на 
личните данни е посочена на първо място 
като най-подходящата тема за обучение на 
МСП, последвана от темата Осигуряване	
на	 информираност	 и	 обучение	 на	
персонала.

Що се отнася до действителното обучение, 
електронното	 обучение и обучението	
чрез	 традиционни методи (хартиени 
материали и формално образование) са 
най-предпочитаните	 инструменти, 
а комбинираното обучение е най-
предпочитаният метод за предоставянето 
му.

БИЗНЕС	 КОНСУЛТАНТИ	 И	 ОРЗД	 –	
ОСНОВНИ	КОНСТАТАЦИИ

Бизнес консултантите (БК) са основната 
целева група на проекта. Всички БК, 
участващи в проучването, работят в 
България, Полша, Испания и Гърция и 
по-голяма част от тях не предоставят 
консултантски услуги, свързани с ОРЗД, но 
проявяват интерес да го правят.

Те са заявили, че според техния 
професионален опит, МСП	 не	 са	 много	
добре	 запознати с важността на ОРЗД, 
което се отразява във факта, че МСП не 
слагат ОРЗД като бизнес приоритет в 

дневния си ред.

Повечето	 БК са заявили, че за МСП 
създаването	 на	 култура	 за	 защита	 на	
данните	 е	 най-предизвикателният	
въпрос в процеса им на подготовка да станат 
съвместими с ОРЗД. Освен този въпрос БК 
са посочили още оценяването	 на	 това, 
което	 е	 необходимо,	 за	 да	 се	 постигне	
съответствие, също приоритизирането	
на	ОРЗД сред другите бизнес приоритети, 
както и потенциалните глоби и разходите 
за привеждане	 в	 съответствие като 
следващите важни предизвикателства 
пред бизнеса.

По отношение на предпочитаните	
методи	 и	 инструменти	 за	 обучение, 
които биха ги устройвали най-много, почти 
половината от БК заявяват, че нивото им 
на знания и умения в момента е средно	
или	добро, затова се интересуват от такова 
подходящо обучение.

Основните източници за придобиване на 
умения и знания по темата за спазването на 
ОРЗД за бизнес консултантите са личните 
им изследвания	и	интереси	по	 темата,	
както и	казуси.

Електронното	 обучение/онлайн	
обучението	 несъмнено	 е	 най-
привлекателната	форма за подобряване 
на техните компетенции и умения, но 
смесените	 програми	 за	 обучение	 и	
семинарите също са предпочитани 
методи.

Въпреки че повече от половината от 
анкетираните вече предоставят услуги 
на МСП, свързани с ОРЗД, повечето от 
тях никога не са били обучавани как да 
предоставят тези услуги на фирмите.

Важните теми за обучение според тях са 
тези, които засягат защитата	на	данните	
на	 ежедневието	 на	 работното	 място	 и	
ОРЗД	 като	 конкурентно	 предимство,	
както	 и	 ОРЗД	 като	 възможност	 за	
промяна	 в	 бизнес	 културата	 на	 МСП	
отвъд	аспекта	на	„съответствие“.
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От гледна точка на търсенето (това,	
което	 МСП	 искат/имат	 нужда), най-
подходящите теми за обучение според 
БК са необходимостта	 от	 разбиране	
и	 запознаване	 с	 изискванията	 на	
ОРЗД, както и от установяването на	
подходящи	 политики	 за	 защита	 и	
сигурност	 на	 данните.	 Подчертават се 
като важни и	обучението	на	персонала,	
осведомеността,	 спазването	 и	
поддържането	 на	 необходимата	
документация	 в	 съответствие	 с	
принципите	на	отчетност.

Липсващите	 политики	 и	 отсъствието	
на	 обучение	 на	 персонала, което често 
води	до	вътрешнофирмени	нарушения	

от	страна	на	служителите според БК, са 
най-честите нарушения на регламента 
в МСП. Те са последвани от цялостна 
неспособност	 за	 идентифициране	
на	 лични	 данни,	 неподходяща	
комуникация,	както и	липса	на	мерки	за	
защита	като	цяло.

Изглежда, че бизнес консултантите са 
на едно мнение с МСП по отношение 
на възприетите ползи от привеждане в 
съответствие с ОРЗД, т.е. лоялност	 на	
клиентите	и	репутация	на	фирмата, като 
добавят обаче, като също толкова важни, 
ползите,	 които	 водят	 до	 създаването	
на	 корпоративна	 култура за защита на 
данните, която надхвърля преките ползи.
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2.	 Създаване	на	обучението	mindtheDATA

Логичната последователност от стъпки, предприети в процеса на проектиране на 
обучението mindtheDATA, която започна с анализа на нуждите и пропуските, представен 
в предишния раздел на това ръководство, накара екипа по разработката да изготви 
ръководен	 и	 планиращ	 документ,	 основан	 на	 преките	 изводи,	 произтичащи	 от	
резултатите	от	извършения	сравнителен	анализ, да състави и ясно да дефинира в един 
документ пълен набор от съображения за създаване на целево обучение и интегрирана 
подкрепа, насочена към разширяване както на знанията, така и на капацитета на бизнес 
консултантите да помагат на МСП в процеса на привеждане в съответствие с новите 
принципи за защита на данните и най-важното, да възприемат ОРЗД като елемент от 
развитието на бизнеса и иновациите.

Този ръководен и планиращ документ се нарича ‘Методологична рамка за разработване 
на обучителни материали за бизнес консултанти за създаване на култура за защита на 
данните в МСП’ и има, накратко, двойна цел:

• Да опише теоретичната основа от гледна точка на методологични елементи и 
инструменти, улесняващи създаването на обучителните модули и онлайн средата 
mindtheDATA.

• Да разграничи основните компоненти на обучението (както съдържателно, така 
и технически), както и структурата, около която да бъде организирано учебното 
съдържание.

Съгласно тези цели, съдържанието на Методологичната рамка, с изключение на увода и 
приложенията към документа, беше разделено на два основни раздела, всеки от които има 
за цел да предостави ключова информация и да отговори на въпросите, пряко свързани с 
една от горните основни цели, договорени в рамките на консорциума mindtheDATA.

Тези раздели/подраздели и съответното им съдържание са описани по-долу:

РАЗДЕЛ	2	–	ТЕОРЕТИЧНА	ОСНОВА

2.1.	 Преглед	на	теоретичната	основа	и	целите	на	IO2

Представя встъпителна	информация	за	обучението	mindtheDATA, 
като основни теми на курса, цели и задачи, целеви обучаеми (консултанти/
съветници), основни потребности, които трябва да бъдат обхванати, и 
структурата на самата теоретична рамка.

2.2.	 Нужди,	идентифицирани	на	етап	кандидатстване

Съдържа трите ориентировъчни	предмета/части, които трябва да бъдат 
разгледани от модулите за обучение според първоначалното изследване, 
направено по време на изготвянето на проекта.

2.3.	 Нужди,	идентифицирани	по	време	на	проучваните	източници	и		 	
	 изследвания

Описва резултатите от проучването и изброява широк набор от заключения	

https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf
https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf
https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf
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относно	нуждите	и	предизвикателствата,	пред	които	са	изправени	МСП,	
за	да	станат	съвместими	с	ОРЗД,	както	и	препоръки,	позволяващи	на	
МСП	да	се	възползват	от	възможностите	и	предимствата	на	готовността	
им	за/спазването	на	ОРЗД.

2.4.	 Нужди,	идентифицирани	по	време	на	качественото	и	количественото		
	 проучване

Определя специфичните	нужди	на	бизнес	консултантите	и	МСП	по	
отношение	на	знания,	умения	и	обучително	съдържание с цел по-добро 
консултиране и подпомагане на МСП по въпросите на ОРЗД, които служат за 
основни насоки при разработването на методологичната рамка.

2.5.	 Предложена	структура	на	съдържанието	с	идентифицирани	основни			
	 резултати	и	нужди

Осигурява методологична	матрица/набор,	около	която/който	да	се	
организира	и	внедри	обучително	съдържание, включително теми, 
оформление, формати, продължителност, както предпочитат участниците 
в проучването. Тя следва структурата от 3 части, включена в оригиналното 
проектно приложение, с някои промени по отношение на заглавията и 
термините.

2.6.	 Принципи	за	обучение	на	възрастни	и	теория	на	конструктивизма

Описва педагогическия	подход	и	методологията	за	обучение, възприети в 
съответствие с нуждите и характеристиките на целевите обучаеми.

РАЗДЕЛ	3	–	СТРУКТУРА	НА	ОБУЧИТЕЛНИТЕ	МОДУЛИ:

3.1.	 Основни	препоръки

Предлага методологии	за	действие	за	осигуряване	на	обучението, 
технически решения, както и съвети	за	разработване	на	резултатите	от	
обучението.

3.2.	 Структура,	резултати	от	обучението	и	инструкции	за	разработване	на		
	 съдържание

Представя подробно курсовете/предметите, с които участниците са по-склонни 
да се ангажират, структурирани в Модули,	Раздели	и	Подраздели	в	онлайн	
базирания	курс.

3.3.	 Хоризонтални	дейности

Посочва основни четива и допълнителни учебни ресурси.
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Така, Excel матрицата за разработване на съдържанието може да бъде определена като:

• Справочен инструмент и работен документ, представящ ясна структура на обучението 
и разпределение на задачите, определящ отговорностите на ръководителя на 
тематичната част (наблюдаващ процеса на разработване на съдържание, еднаквост 
на езика, баланса между текст и изображения или контролни листи и други нетекстови 
елементи, грижещ се за финалната проверена версия) и на разработчиците на 
отделните раздели.

• Разработено и подробно ръководство за учебните предмети, които ще бъдат 
разработени по модули/теми и предложените формати на тестове и инструменти за 
самооценка, които да бъдат използвани (както по отношение на съдържание, така и по 
отношение на формат);

• Споделено пространство от предложения и принос в съответствие с експертизата на 
всеки от партньорите, за да се подпомогне разработването както на педагогическите 
аспекти, така и на темите, които трябва да бъдат разгледани по време на фазата на 
разработване на съдържание, наред с дискурса и стила на презентация (техническите 
и графични решения за онлайн средата на обучението).

• Колекция от важни препоръки, които да се вземат предвид при разработването на 
учебните материали, като следване на единен подход за учебните цели, еднаквост в 
терминологията, общ разказвателен подход и посочване на източници.

Както бе споменато в началото на този раздел, Методологичната рамка служи не само 
като насока, но и като документ	за	планиране. За тази цел консорциумът допълнително 
е разработил структурата на съдържанието, описана в раздели 2.5 и 3.2 в така наречената 
„Excel матрица за разработване на съдържанието“, пътна карта в Excel документ за 
разработване на тематичните части и Раздели в онлайн обучението mindtheDATA, както 
по отношение на съдържанието, така и технически, за да бъдат достъпни в онлайн среда. 
Този документ служи също за детайлизиране и разпределение на конкретните дейности 
по разработване на съдържанието, които трябва да бъдат извършени от членовете на 
консорциума. 
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III. 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОБУЧЕНИЕТО 
MINDTHEDATA
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Адресът на електронната платформа, поддържаща обучението е https://training.
mindthedata-project.eu/ (Фигура 1). 

На началната страница потребителите могат да изтеглят кратки насоки за навигация и 
използване на онлайн материала („ПРОЧЕТЕТЕ УКАЗАНИЯТА“). Те имат достъп и до този 
документ („ИЗТЕГЛЕТЕ НАРЪЧНИКА“).

Фигура 1: началната страница на обучителната платформа 

1.	 Структура	на	електронната	платформа

https://training.mindthedata-project.eu
https://training.mindthedata-project.eu
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3. Кликнете на “Влезте” (Фигура 3)

1.1.	 Достъп	и	регистрация

За да се регистрира и да има достъп до съдържанието на платформата, потребителят 
трябва да изпълни следните стъпки:

1. Кликнете на „ВХОД КЪМ ОБУЧЕНИЕТО“ (жълтия бутон на началната страница по   
 средата вдясно – вижте Фигура 1).

2. Това отваря страница със структурата на модулите (в лявото меню).  
 Вижте Фигура 2.

Фигура 2: стъпка 2: страница на менюто

Фигура 3: кликнете на “Влезте”
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Фигура 4: Кликнете върху “Регистрация”

Фигура 5: Страницата за регистрация

4. Кликнете върху „Регистрация“ в долната част на страницата Вход (Фигура 4).

5. Въведете предпочитано потребителско име, парола и повторете паролата.   
 Паролата трябва да бъде най-малко дванадесет знака. За да я направите по-  
 сигурна, използвайте главни и малки букви, цифри и символи като ! “? $ % ^   
 &). След това кликнете върху “Регистрация” (Фигура 5).`
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Фигура 6: Имейл с потвърждение

Фигура 7: Въведете потребителско име и парола

6. Ще получите имейл с автоматично потвърждение (Фигура 6). Кликнете върху   
 втората връзка в основния текст на имейла (Фигура 6).

7. Въведете Вашето потребителско име и парола (Фигура 7).
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Фигура 8: Страница с курсовете

Фигура 9: Иконката на курса

1.2.	 Навигиране	в	обучителния	курс

След като влезете, се появява страница с курсовете, в които е регистриран потребителят 
(Фигура 8). Кликнете върху „Курсове“ в лявото странично меню.

Появява се иконка на курса mindtheDATA. Кликнете върху нея (Фигура 9).
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Фигура 10: Страницата с менюто на курса

Фигура 11: Уводна страница

Страницата на курса се отваря (Фигура 10). Тук, в горната част, се появява основната 
информация за курса (Фигура 10): брой уроци, брой тестове и брой потребители. 
Кликнете върху „Продължи“.

Ще бъдете насочени към уводната страница на курса (Фигура 11).
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Фигура 12: Бутонът „Завършен“

Фигура 13: Скриване на менюто

В долната част на всяка страница на курса е бутонът „Завършен“. След като се кликне, се 
появява поле за потвърждение, в което се иска потребителите да потвърдят (Фигура 12). 
Тогава напредъкът на обучението се появява в лентата за напредъка, горе вдясно на 
страницата.

По време на обучението менюто със съдържанието на курса вляво може да бъде скрито, 
като клинкнете върху жълтата стрелка (Фигура 13).

Има два алтернативни начина на навигация: или от менюто, или чрез бутоните 
„Предишен“ и „Следващ“ в долната част на всяка страница на курса.
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1.3.	 Правене	на	тестове

В края на всеки Раздел потребителите могат да оценят знанията си, като направят два 
теста. Кликнете върху “Старт”, за да започнете с всеки от тестовете (Фигура 14).

Всеки тест съдържа няколко въпроса, показани по-долу (Фигура 15). След като се 
отбележат правилните отговори, потребителят може да премине към следващия въпрос.

След попълване на всички въпроси се появява бутонът „Завърши теста“, заедно със 
съобщение за потвърждение (Фигура 15).

Фигура 14: Правене на тест

Фигура 15: приключване на тест
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След приключване на теста се показва резултатът, както е показано на Фигура 17. 
Потребителят може да избере или да прегледа правилните и неправилни отговори, или 
да направи теста отново.

Фигура 16: Навигиране на тест

Фигура 17: направи отново или прегледай теста
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2.	 Обучителни	модули	mindtheDATA

Платформата за онлайн обучение е практична и лесна за използване. Тя дава възможност 
на бизнес консултантите да имат безплатен достъп до подробни и добре документирани 
знания за различните аспекти по отношение на ОРЗД. Обучителният материал се състои 
от три модула и е преведен на пет езика (английски, български, гръцки, полски и испански). 
Модулите дават възможност на консултантите да се запознаят с основната терминология 
и знания за новата рамка за защита на данните, да разберат каква е готовността на МСП да 
се съобразят с ОРЗД, както и модулите, подчертаващи всички предимства на спазването 
на ОРЗД и как МСП могат да се възползват от тях. 

За да влезете в някой от 3-те модула, трябва да:

• Въведете потребителско име, Вашия имейл и парола

• След това ще можете да влезете (ще получите и имейл с автоматично потвърждение).

• След като влезете, кликнете върху „Курсове“ в менюто отляво, след това върху „Mind 
the Data“

Ще бъдете насочени към Уводната страница на учебния материал. В лявата част на 
страницата можете да намерите навигация, където са 3-те модула, които включват раздели 
и подраздели. С помощта на навигацията можете да се придвижите директно към всеки 
раздел, който искате.
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Платформата Ви показва броя на уроците, които сте завършили, тестовете, които сте 
направили, както и напредъка на курса Ви.

Когато приключите с даден раздел, трябва да кликнете върху бутона „Завърши“. 

Модул	1:	 „Разбиране	на	личните	данни	и	ОРЗД“	и	Модул	2:	 „ОРЗД	и	моето	МСП“ 
следват същата структура. И двата започват с въведение и имат 5 раздела. След всеки от 
разделите от 1 до 4 има два кратки теста, които Ви показват дали сте разбрали съдържанието 
и дали сте придобили подходящите знания или имате нужда от повече практика. Всеки тест 
има 4 въпроса с няколко възможности за отговор или Вярно/Невярно, на които трябва да 
се отговори за общо десет минути. Минималната оценка за преминаване е 80%.

Натиснете „Начало“. Успех! 

Раздел 5 както за първия, така и за втория модул съдържа библиография и основни ресурси 
и документи за по-нататъшно четене. За този раздел няма тестове.

Последната част от учебния материал е Модул	3:	„ОРЗД	извън	съответствието“. В този 
раздел няма тестове и структурата е различна. Модул 3 е разделен на шест карти. Всяка 
карта има своя собствена идея и предназначение. Целта на този модул е да подчертае и 
предложи на МСП ясни ползи от спазването на ОРЗД. Всяка карта има цел - или предлага 
начини, по които процесите за спазване на ОРЗД могат да се съчетаят с други цели, 
или подтиква бизнесмените да разсъждават върху начините, по които ОРЗД може да им 
послужи като възможност за развитие, вместо да мислят за него като за задължение.
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2.1.	 Тематична	част	1

Общата цел на Модул	1:	„Разбиране	на	личните	данни	и	ОРЗД“	е да запознае обучаемия 
с предисторията и общия контекст на ОРЗД, т.е. причините за раждането на разпоредбите 
за защита на личните данни и специфичните проблеми на отделните лица и общества, 
които трябва да бъдат разрешени или, с други думи, специфичните основни права да бъдат 
запазени. Тази контекстуализация има за цел да подхрани почвата за дедуктивен подход 
към специфичния контекст на защита на данните за МСП с акцент върху повишаване на 
осведомеността на учащите се относно важността на ОРЗД и впоследствие запознаването 
им с неговите основни изисквания и особености. 

Модул	1	се	състои	от	пет	ясно	обособени	обучителни	раздела:

РАЗДЕЛ		1:		ЛИЧНИ	ДАННИ	И	ЗАЩИТА	НА	ДАННИТЕ

Подраздел 1.1 предлага въведение в ключовата концепция на ОРЗД за „лични данни“ като 
първа стъпка за разбиране на основните принципи и исторически предшественици на 
защитата на данните в подраздел 1.2. След това подраздел 1.3 изследва еволюцията на 
разпоредбите за защита на данните, хронологичен преглед, преминаващ в подраздел 1.4, 
който обобщава наследените, новите и преработени характеристики на ОРЗД. 

Подраздели 5 и 6 са отправна точка за задълбочен преглед на най-подходящите теоретични 
елементи за бизнес консултанти по ОРЗД, които обхващат съответно материалния (за кого 
се прилага) и териториалния (кога се прилага ОРЗД) обхват.

РАЗДЕЛ	2:	КЛЮЧОВИ	ДЕФИНИЦИИ	И	ТЕРМИНИ

Този раздел се състои от речник на 20-те най-необходими термина за МСП по отношение 
на ОРЗД, заедно с обяснения на техните значения.

РАЗДЕЛ	3:	ПРИНЦИПИ	НА	ОРЗД

Като продължение на анализа на основите на ОРЗД, този раздел представя специално 
ориентирано към МСП и практично обяснение на набор от правила, които определят как 
фирмите и организациите трябва да управляват личните данни, за да станат съвместими 
с ОРЗД и да го възприемат като диференциатор и двигател за бизнеса: Седемте принципа 
на ОРЗД.

РАЗДЕЛ	4:	ПРАВАТА	НА	ИНДИВИДИТЕ	СПОРЕД	ОРЗД

Този раздел предоставя просто обяснение и подходящи помощни примери за МСП за 
това как ОРЗД овластява отделни лица и потребители, като разширява техните права и 
капацитет за защита на личните им данни, което е една от основните промени, въведени 
от директивата.
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РАЗДЕЛ	5:	ОСНОВНИ	ЧЕТИВА,	ИЗТОЧНИЦИ,	ДОКУМЕНТИ

Този раздел е под формата на хранилище за четива, източници, документи, презентации 
и видеоклипове от YouTube по темите, обхванати в Модул 1. Тези допълнителни учебни 
материали за бизнес консултанти са групирани в раздели според обхванатите теми. 

Резултати	от	обучението:	

След завършване на Модул 1 обучаемите ще могат да

• Идентифицират и разграничават „Лични данни“ според дефиницията на ОРЗД.

• Представят историческите предшественици и двигатели, мотивиращи социалното и 
законодателното възникване и еволюцията на защитата на данните.

• Определят ролята, задълженията и степента на отговорност на организациите, 
участващи в обработката на лични данни.

• Подкрепят МСП при преценката на това дали са пряко подчинени на изискванията на 
ОРЗД на ЕС за защита на личните данни.

• Дефинират най-полезните и важни термини и определения в ОРЗД.

• Осигурят на фирмите и организациите ръководство как най-добре да управляват 
личните си данни и да постигнат съответствие с принципите на ОРЗД.

• Откриват нарушения на основните принципи за обработка на лични данни.

• Обясняват новите и преработени характеристики на ОРЗД, включително правата на 
индивида.

• Представят как ОРЗД защитава основните права и свободи на физическите лица, като 
им дава контрол върху личните им данни. 

Времетраене: 90 - 120 минути
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2.2.	 Тематична	част	2

Модул	2:	‘ОРЗД	и	моето	МСП’	се концентрира върху последиците от спазването на 
Общия Регламент за защита на личните данни (ОРЗД) от страна на МСП

Състои	се	от	5	Раздела	с	подраздели.

РАЗДЕЛ		1:	ОРЗД	В	ЦИФРОВАТА	ТРАНСФОРМАЦИЯ	И	ИКОНОМИКА	НА	ЕС

Този раздел се концентрира върху мястото	на	личните	данни	и	тяхната	поверителност	
в	ерата	на	цифровите	технологии, както и върху предизвикателствата, които Общият 
регламент за защита на данните поставя пред МСП.

РАЗДЕЛ		2:	ПОДГОТОВКА	ЗА	ОРЗД:	КЪДЕ	СЕ	НАМИРА	МОЕТО	МСП	И	КАКВО	ТРЯБВА	 
ДА	СЕ	НАПРАВИ?

стъпките, необходими за осигуряване на съответствие	с	ОРЗД Раздел 2 се концентрира 
върху оценката	на	положението	на	МСП във връзка с ОРЗД и.

РАЗДЕЛ		3:	ОРЗД	И	ЗАЩИТА	НА	ДАННИТЕ	НА	ЕЖЕДНЕВНОТО	РАБОТНОТО	МЯСТО

Раздели 3 и 4 предоставят информация как	да	се	гарантира	спазването	на	ОРЗД в 
ежедневните дейности и операции на МСП. Раздел 3 дава съвети за това как да се работи, 
така че личните данни да бъдат защитени.

РАЗДЕЛ		4:	ЗАЩИТА	НА	ДАННИТЕ	„ПО	ДИЗАЙН“	И	„ПО	ПОДРАЗБИРАНЕ“

Раздел 4 е директно концентриран върху прилагането	на	правилата	и	принципите за 
обработка на лични данни, илюстрирани с примери.

РАЗДЕЛ		5:	ОСНОВНИ	ЧЕТИВА,	РЕСУРСИ,	ДОКУМЕНТИ

Този раздел съдържа четива,	ресурси,	документи,	връзки,	презентации	и	видеоклипове	
от	YouTube относно личните данни, защитата на данните, както и произхода, принципите и 
личните права според ОРЗД.
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Като завършите Модул 2, ще можете да: 

• формулирате определението за поверителност

• опишете как технологията може да бъде едновременно предизвикателство и 
подкрепящ инструмент за поверителност

• опишете предизвикателствата пред МСП при прилагането на ОРЗД

• обясните законовите основи за обработка според ОРЗД и тяхната важност

• изготвите инструмент за оценка според ОРЗД и контролен списък

• представите стъпките, които трябва да се предприемат според резултатите от 
оценката

• опишете как МСП трябва да се подготви и да реагира на пробив в личните данни

• извършвате оценка на въздействието от защитата на данните

• дефинирате елементите на ОРЗД начина на мислене, нагласите и бизнес културата, 
тяхното наблюдение и поддържане

• обяснявате понятията за защита на данните „по дизайн“ и „по подразбиране“ с 
примери.

Този Модул съдържа инструменти,	които	можете	да	използвате	за	оценка	на	
готовността	за	ОРЗД	на	МСП, с които работите.

Изучаването на този Модул отнема около 80-90 минути (без задълбочено проучване на 
източниците).
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2.3.	 Тематична	част	3

МОДУЛ	3:	„ОРЗД	„отвъд	спазването“ е последният модул от обучението mindtheDATA. 
Той следва различен	подход	от	другите	2	модула, по-малко информативен е и съдържа 
инструкции. Основната му цел е да предостави на бизнес консултантите, както и на 
мениджърите и персонала на МСП, стимули	за	съвместно	проучване,	идентифициране	
и	прилагане	на	идеи	и	интервенции	на	организационно	ниво	в	МСП, които произтичат 
от процеса, а също и от ефектите, които спазването на ОРЗД има върху начините, по които 
функционира МСП.

Следователно, той разглежда ОРЗД като инструмент за	бизнес	иновации,	за	постигне	
на	 конкурентно	 предимство	 и	 засилване	 ангажираността	 на	 клиентите. Докато 
Модули 1 и 2 водят бизнес консултантите и МСП в процеса и промените, които претърпява 
екосистемата на МСП, Модул 3 се	основава	на	пътищата,	по	които	се	движат	данните	
в	рамките	на	една	фирма - от един отдел в друг, между отделните лица, изясняване 
собствеността на тези данни, идентифициране може би за първи път на неизползвани групи 
данни, прилагане на стойност към определени данни, които вероятно са били неизвестни 
и т.н. Модул 3 се основава на това как процесът на съответствие или статутът на МСП, 
съвместимо с ОРЗД, създава или поставя	под	въпрос	бизнес	практиките,	предизвиква	
ги	и	предлага	възможности	за	оптимизация	и	най-важното,	за	иновации.

Желаните резултати	от	обучението за бизнес консултанти и МСП чрез организиране и 
провеждане на консултативни сесии, използващи картите от Модул 3 като стимули, са да 
им се помогне да:

• Идентифицират иновативни бизнес и организационни идеи, свързани с прилагането 
на практиките по ОРЗД 

• Използват ОРЗД като инструмент за ангажиране на клиенти, като поставят защитата на 
личните данни на върха на фирмената култура и като подход при предоставянето на 
стоки или услуги

• Използват познанията и наблюдението на данните в рамките на „процесите на защита“ 
за постигане на конкурентно предимство, което отличава техните МСП в контекста на 
текущите процеси на дигитална трансформация на икономическата, бизнес и социална 
дейност.
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Как	бизнес	консултантите	могат	да	си	сътрудничат	с	МСП,	използвайки	Модул	3

Бизнес консултантите ще намерят	5	карти в Модул 3, които ще им помагат да работят със 
собствениците на фирми, мениджърите и персонала на фирмата и заедно да изследват 
как спазването на ОРЗД и промените, които това носи в начина на работа на тяхната 
фирма, могат да доведат до бизнес иновации, но също и да функционира като конкурентно 
предимство и инструмент за ангажиране на клиентите.

5-те карти и техните теми:

#1	Първо…следвайте	данните	си!

#2	Мислене	за	ОРЗД	и	иновациите
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#3	Ангажирайте	клиентите	си:	Силата	се	прехвърля	към	човека
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#4	ОРЗД	и	дигиталната	трансформация:	Определяне	на	„новото	нормално“	при	
правенето	на	бизнес

#5	Превръщане	на	ОРЗД	в	конкурентно	предимство
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Всяка от 5 -те карти е структурирана по следния начин: 

• Кратко въведение, което поставя в перспектива съответната тема на всяка карта, 
както се подразбира в заглавието на картата

• Набор от въпроси, които да отворят обща проучвателна дискусия между консултанта 
и мениджърите/лицата от МСП

- Съвети за бизнес консултанти, за да водят творческа дискусия 

- Допълнителни стимулиращи теми за обсъждане, които могат да бъдат адаптирани  
 към конкретния обхват на МСП
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Продължителността на Модул 3 може да бъде отчетена само от гледна точка на неговото 
прилагане на практика. Освен това, по отношение на това колко време ще отнеме на 
консултантите, за да разберат как работят картите в Модула, трябва да се вземе предвид 
и необходимото време за потенциалното използване на картите като инструменти за 
обобщение на знанията, вече придобити чрез преминаване през Модул 2. За тази цел 
темите на картите преминават през някои раздели от Модул 2, тъй като стимулите за 
дискусия, които те предоставят, отговарят на темите, разгледани в предишните Модули.

По-конкретно, когато планират консултативни сесии с използването на картите, 
консултантите трябва да прегледат съответните раздели, които се занимават с процеси, 
пряко свързани с целите на картите и резултатите от обучението на Модула. 

Разделите и темите, свързани с темите на картите, са следните:

МОДУЛ	2:	ОРЗД	и	моето	МСП

В Раздел 2: Подготовка за ОРЗД:  Къде се намира моето МСП и какво трябва да се направи?

2.3	Стратегия	и	приложение

В Раздел 3: ОРЗД и защита на данните на ежедневното работното място

3.2	Участници

В Раздел 4: Защита на данните „по дизайн“ и „по подразбиране“

4.2:	Въздействието	на	ОРЗД	върху	бъдещо	планиране	на	проекти/услуги

Изучаването на този Модул отнема около 45 минути.
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