
Кибер атаките и пробивът в сигурността са все по-актуални теми, в частност сред бизнес 
пространството. Какво може да направите, в случай че се окажете потенциална мишена и 
как може да избегнете подобни инциденти и техните финансови, правни, технически и репу-
тационни отражения?

03.10.2017 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.

София Тех Парк, Зала „Джон Атанасов“

Моля потвърдете вашето участие
до 25.09.2017 г.

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

Подробности за 
събитието

Кибер сигурност – информация и 
(лични) данни. Бъдете нащрек!

 

 ▪ Николай Цветанов, Лора Георгиева и Румяна Йорданова от Пенков, Мар-
ков & партньори, водещи адвокати в областта на кибер проблематиката и 
защита на личните данни, ще предоставят актуална информация за новата 
EU-регулация и отражението ѝ върху българското законодателство.

 ▪ Диана Дамянова, собственик на ДД Агенция за изследвания и ПР, ще 
разкрие репутационните и комуникационни аспекти при реализиране на 
подобни инциденти.

 ▪ Христо Шарков и Страхил Стоянов от международния специализиран бро-
кер и риск консултант ГрЕКо ДжЛТ ще представят застрахователно реше-
ние по отношение на кибер риска и разходите при реализирането му.

Важно уточнение: С оглед международния формат на събитието организаторите ще се погрижат за предоставяне на 
симултанен превод от български на английски език и обратно.

ОРГAНИЗАТОРИ:

Всички отговори ще получите по време на форума „Кибер сигурност – информация и (лични) данни. Бъдете нащрек!“
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https://www.tad.bg/events/cyber_forum.php


ГрЕКо ДжЛТ  
ГрЕКо ДжЛТ е водещ международен и спе-
циализиран застрахователен брокер в Ев-
ропа, като оперира активно в ЦИЕ от създа-
ването си през 1925 г. В момента предлага 
специализирани решения за кибер риско-
ве в допълнение на богатото си портфолио 
от застрахователни програми за компании 
в банковия, телекомуникационен, ИТ и 
други сектори.

Пенков, Марков & 
партньори
Адвокатско дружество „Пенков, Марков 
& партньори” е сред лидерите на пазара 
на правни услуги от създаването си през 
1990 г. и ексклузивен член за България на 
LEX MUNDI - водещата световна организа-
ция на независими юридически фирми. В 
богатата история на ПМ&П е вкоренена 
дългогодишна фирмена култура и тради-
ции, изцяло посветени на нашите клиенти 
и предоставянето на най-високо качество 
правни услуги, свързани с процесуалното 
представителство, инвестициите и стопан-
ската дейност на клиентите.

ТАД ГРУП

ДД
DD Agency е първата регистрирана в Бъл-
гария агенция за проучване и връзки с 
обществеността, създадена през 1993 г. 
Компанията прилага успешно различни 
аспекти на връзките с обществеността – 
работа с медии, партньорства с неправи-
телствени и правителствени организации, 
репутационен мениджмънт, кризисен PR, 
организиране на събития, изпълнение на 
политически, корпоративни и финансови 
PR стратегии.

09:00-9:30 Кафе за добре дошли

09:30-9:45  Представяне на програма и участници

09:45-10:15  
Актуално от кибер проблематиката на 
глобално и локално ниво

10:15-11:00 ИТ демонстрация и представяне на решения

11:00-12:00 Правна рамка - последствия и решения

12:00-13:00 Обяд

13:00-13:45  PR и неговата роля при кризисни ситуации

13:45-14:15
Застраховане и риск мениджмънт – опит от 
Лондонския пазар

14:15-15:15   Обобщение и дискусия

15:15-16:00 Кафе и нетуъркинг

Програма
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