ועדת הגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין והמכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה
מתכבדים להזמין ליום עיון:
דיני הגנת הפרטיות :מבט אל העתיד
האירוע יתקיים ביום חמישי  24.1.2019בין השעות 13:00 - 09:00
בבית הפרקליט ,ברחוב דניאל פריש  10תל אביב
שנת  2018היתה שנת מפנה באסדרת המרחב הדיגיטלי ,כמו גם במודעות הציבורית לסוגיות הפרטיות.
חוקי הגנת פרטיות חדשים נכנסו לתוקף )באירופה ובישראל( ונחקקו )בקליפורניה ,ברזיל ויפן( ,בעוד שהתקשורת,
ממשלות והציבור עסקו בשערוריות אינטרנט ובפרשיות דליפות מידע בקנה מידה עצום.
אילו התפתחויות חדשות צופנת שנת  ?2019האם לאחר שנים רבות של דיונים תחוקק ארה״ב חוק פדרלי להגנת מידע
פרטי? עד כמה ידמה חוק כזה לרגולציה האירופית הדומיננטית? האם גם מדינת ישראל תחדש את חוק הגנת הפרטיות
משנת  1981ובאיזה אופן?
הצטרפו אלינו ליום עיון מרתק בסוגיות משפטיות הנוגעות לליבה של הכלכלה הדיגיטלית והחברה בעידן האינטרנט.
האירוע יתקיים באנגלית ובעברית לסירוגין.
סדר היום:
 09:30 - 09:00התכנסות
 09:45-09:30עו"ד דן חי ,יו״ר ועדת הגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין  -דברי פתיחה
 09:50 - 09:45עו״ד לימור שמרלינג מגזניק ,מנהלת המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה  -דברי ברכה
 10:50 - 09:50מושב ראשון:
חוק הגנת הפרטיות הישראלי מאז ועד היום
מנחה :עו״ד דן חי ,יו״ר ועדת הגנת הפרטיות ,לשכת עורכי הדין
עו״ד אורלי פרידמן מרטון ,סמנכ״לית ייעוץ משפטי ואחריות תאגידית ,מיקרוסופט

ד"ר דב גרינבאום ,מנהל מכון צבי מיתר ,המרכז הבינתחומי הרצליה
עו״ד ניר גרסון ,סגן היועצת המשפטית ,הרשות להגנת הפרטיות ,משרד המשפטים
עו״ד רועי סננס ,מרכז תחום דיגיטל וטכנולוגיות מידע מתקדמות ,משרד עו״ד דן ח
 11:30 - 10:50מושב שני:
מה חדש בעולם אחרי  ?GDPRהתפתחויות באירופה וארה״ב
ג'ולס פולונצקי מנכ״ל  Future of Privacy Forumבשיחה עם
Ms. Emily Sharpe and Ms. Laura Juanes Micas
על החידושים בדיני הגנת הפרטיות בעולם והשאלות הקשות ש  FaceBookמתמודדת אתן
 12:00 - 11:30הפסקה
 13:00 - 12:00מושב שלישי:
לאן פנינו?
ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ,עמיתה בכירה ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
הצגת הצעת החוק החדשה להחלפת חוק הגנת הפרטיות הישראלי
מגיבים:
עו"ד גילי בסמן ריינגולד ,היועצת המשפטית ,הרשות להגנת הפרטיות ,משרד המשפטים
עו״ד אבי ליכט ,לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי-פיסקלי(
עו"ד לימור שמרלינג מגזניק ,מנהלת המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה
האירוע ללא תשלום אך המשתתפים מתבקשים להירשם בקישור שלהלן:
https://www.eventbrite.com/e/privacy-protection-law-in-israel-a-look-to-the-future-tickets-5383196084

בשיתוף עם:

