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Smooth jaunumi

Kā nodrošināt uzņēmuma personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR)?
SMOOTH projekta partneri Funding Box Accelerator un Lēvenas Katoļu universitāti (Beļģija)piedāvā bezmaksas vebināru
mikrouzņēmumu pārstāvjiem.
Šis tiešsaistes vebinārs sniegs ieskatu par VDAR galvenajiem aspektiem.

Par vebināru
SMOOTH projekts palīdzēs uzņēmumiem ieviest un nodrošināt atbilstību VDAR, radot un izveidojot viegli lietojamus un pieejamus
rīkus, lai uzlabotu informētību par to VDAR noteiktajiem pienākumiem un analizējot to atbilstības līmeni ar VDAR.
Uzņēmums FundingBox un Lēvenas Katoļu universitāte (Beļģija) organizē vebināru, lai skaidrotu galvenos jautājumus saistībā
ar VDAR un kā iesaistīties SMOOTH pilotprogrammā, kas ir lieliska iespēja uzņēmumiem testēt SMOOTH platformu un bezmaksas
pieeju uz vienu gadu mūsu programmatūrai par VDAR atbilstības nodrošināšanu.
Galvenie temati:
1. VDAR tvērums
2. Likumības, godprātības un pārredzamības principi
3. Pārskatatbildība
4. Datu drošība
5. Datu subjektu tiesības
6.Kas ir SMOOTH un kā iesaistīties SMOOTH pilotprojektā.
Kad: Ceturtdien, 6.jūnijā plkst. 12.00 (plkst. 13.00 pēc Latvijas laika)
Darba valoda: angļu valoda.
Pieteikties vebināram iespējams šeit .

Lektori:
Brahim Bénichou - Lēvenas Katoļu universitātes (Beļģija) Informācijas tehnoloģiju un Intelektuālā īpašuma tiesību centra juridiskais
pētnieks un starptautiska juridiskā biroja NautaDutilh intelektuālā īpašuma/ informācijas tehnoloģiju komandas juriskonsults, kur
sniedz atbalstu ar uzņēmējiem privātuma tiesību, tehnoloģiju un inovāciju jautājumos un līdzdibinātājs start-up uzņēmuma “My
Privacy Specialist” juridiskie risinājumi, kas palīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ieviest VDAR visrentablākajā veidā un

pielāgoti MVU īpašajām vajadzībām. 2006.gadā universitātē ” Vrije Universiteit Brussel” (Beļģija) iegūts diploms tiesību zinātnēs
(cum laude). Šo studiju laikā Erasums Belgica programmas ietvaros īstenotas studijas universitātē “Université Libre de Bruxelle”
(Beļģija). 2010.gadā Lēvenas Katoļu universitātē (Beļģija) iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības tiesībās (cum laude), pašlaik
izstrādājot maģistra darbu intelektuālā īpašuma un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tiesībās.
Nadia Feci - Lēvenas Katoļu universitātes (Beļģija) Informācijas tehnoloģiju un Intelektuālā īpašuma tiesību centra juridiskā
pētniece, kur viņa strādā ES līdzfinansētajā SMOOTH projektā. SMOOTH projekts fokusējas VDAR īstenošanas atvieglošanā
mirkrouzņēmumiem. Neskatoties uz SMOOTH viņa ir iesaistīta arī citos projektos saistībā privātuma un datu aizsardzības jomā.
2018.gadā Lēvenas Katoļu universitātes (Beļģija) pabeigtas maģistra studijas progresīvā programma intelektuālā īpašuma un
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tiesībās (cum laude), un iegūts Flāmu mēdiju regulatora apbalvojums par izvēlēto
magistra tematu “Emuāru rakstītāju pieaugums: integrētā reklāma un esošais tiesiskais regulējums”. Papildus tam Nadia ir
Starptautiskās tiesību enciklopēdijas Mēdiju tiesību radaktora palīgs.
Informācija par SMOOTH projektu:
Par iespēju piedalīties SMOOTH platformas testēšanā lasīt šeit.
Par SMOOTH projektu un Datu valsts inspekcijas dalību projektā: https://www.dvi.gov.lv/lv/smooth/ un
https://cordis.europa.eu/project/rcn/214847_en.html
SMOOTH platformas mājas lapa: https://smoothplatform.eu/
SMOOTH sociālajos tīklos:
Instagram: https://www.instagram.com/smooth_gdpr/
Facebook: https://www.facebook.com/smoothgdpr/
Twitter: https://twitter.com/GDPR_Smooth
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smooth-gdpr/
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