G.D.P.R. în SPORT
NEW RULES, NEW GAME

Context actual


Începând cu data de 25 mai 2018, la nivelul întregii Uniuni Europene se va
aplica Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (prescurtat în
engleză G.D.P.R.).



Cu aplicabilitate foarte mare în toate domeniile de activitate socioeconomică, G.D.P.R. afectează în mod direct activitatea cluburilor și
federațiilor sportive din România, întrucât toate acestea prelucrează date
cu caracter personal.



25 mai 2018 nu este un termen de început al pregătirii oricărei entități
care procesează date cu caracter personal pentru respectarea prevederilor
acestui regulament european, este termenul la care toate aceste entități
trebuie să fie conformate atât juridic, cât și informatic pentru G.D.P.R.

G.D.P.R. în SPORT– New Rules, New Game


În acest sens, Federația Română de Baschet, Boboc & Asociații –
Societate de Avocați și Power Networks – furnizor de soluții de
securitate IT, organizează în data de 16 aprilie 2018 evenimentul
G.D.P.R. în SPORT – New Rules, New Game.



În cadrul evenimentul vor fi prezentate noutățile pe care le aduce
Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și soluții prin care
cluburile pot implementa procedurile interne în vederea
conformării la prevederile G.D.P.R., începând cu data de 25 mai
2018.

G.D.P.R. în SPORT– New Rules, New Game


Evenimentul G.D.P.R. în SPORT – New Rules, New Game se
adresează conducătorilor cluburilor sportive, personalului cu
responsabilități în domeniul protecției datelor cu caracter personal
din cadrul cluburilor, juriștilor și managerilor IT.



Evenimentul se va desfășura în data de 16 aprilie 2018, în sala Mihai
Nedeff de la sediul Federației Române de Baschet, după sedința
Adunării Generale a FRB.

Parteneri




Boboc & Asociații – Societate de Avocați este o societate de
avocatură cu o activitate de peste 10 ani, cu experiență relevantă în
domeniul consultanței și reprezentării juridice pentru entitățile
private. Boboc & Asociații – Societate de Avocați activează în
domeniul dreptului sportiv, colaborând cu Federația Română de
Baschet în ultimii 4 ani.
Power Networks este o societate specializată în domeniul securității
IT care furnizează soluții pentru companii din București și din țară.
Power Networks a fost furnizorul de soluții IT la Eurobasket 2017,
precum și la alte evenimente organizate de către Federația Română
de Baschet.

