קורס ממוני הגנת הפרטיות )(DPO
קורס ממוני הגנת הפרטיות (DPO
הקורס יתקיים בימי ד' בפקולטה
בעולם שבו מרחב הפרטיות מצטמצם והמידע האישי שלנו נשלט על למשפטים באוניברסיטת תל
ידי תאגידי מידע גלובליים ,גוברת הדרישה להכשרת ממוני הגנת אביב

הפרטיות ) (DPOבארגונים מסחריים .מדובר בתחום עיסוק חדשני,

המחייב הבנה של צרכי הארגון והתאמתם לדרישות החוק בישראל מרכזים אקדמיים:
השופטת (בדימ ).ד"ר דפנה
ובמדינות שעימן יש לארגון קשרים מסחריים.
אבניאלי ופרופ' מיכאל בירנהק

במכון לאמנויות המשפט בפקולטה למשפטים תל-אביב נפתח
להרשמה:
המחזור הרביעי של קורס חדשני להכשרת ממוני הגנת הפרטיות,
legalart@tauex.tau.ac.il
בדגש על דרישות תקנות הגנת המידע האישי באיחוד האירופי
)(GDPRבארה"ב ובישראל.

מיטב המרצים.ות ילמדו את המשתתפים.ות כיצד לבנות נוהל פרטיות
ולסייע לארגון במימוש אחריותו וחובותיו לפי דיני הגנת הפרטיות.
הקורס מיועד לעו"ד ,למנהלים.ות ולמי שמבקשים.ות לקבל
הכשרה ולהשתלב בתחום :בתאגידים ציבוריים ופרטיים ,בגופים
פיננסיים ,בחברות ביטוח ,בתאגידים רפואיים ,ועוד.
 30.3.22פרטיות במידע
 18:00-16:30הזכות לפרטיות  -פרופ' מיכאל
בירנהק ,הפקולטה למשפטים ת"א
 19:45-18:15עקרונות להגנת מידע אישי  -פרופ'
מיכאל בירנהק
 6.4.22נקודת המבט של הרגולטור
 18:00-16:30חקיקת הפרטיות בישראל  -עו"ד ניר
גרסון ,סגן יועמ"ש הרשות להגנת הפרטיות
 GDPR 19:45-18:15עקרונות יסוד  -עו"ד אייל
שגיא ,עמר ,רייטר ,ז'אן ,שכטוביץ ושות' עו"ד
 13.4.22הכשרת ממוני פרטיות והשלכותיה
 18:00-16:30היבטי פרטיות לבעל מאגר מידע,
היבטים מעשיים  -עו"ד דלית בן ישראל ,ראשת תחום
פרטיות נשיץ ,ברנדס ,אמיר עו"ד
 19:45-18:15פרטיות בעיני בית המשפט  -ד"ר
דפנה אבניאלי ,שופטת (בדימ ).ראשת המכון
לאמנויות המשפט

 27.4.22הפן המעשי של הגנת הפרטיות
 18:00-16:30פרטיות בפעולה ,מקרי בוחן  -עו"ד
חיים רביה ועו"ד דותן המר ,פרל כהן צדק לצר ברץ,
עו"ד
 19:45-18:15פאנל פרטיות במבט מהשטח  -עו"ד
רונה כרפ ,חברת  ,Fiverrעו"ד אביבית קוטלר,
שירותי בריאות כללית .מנחה עו"ד חיים רביה
 11.5.22הגדרות ונוהל בתחום הפרטיות
 18:00-16:30כיצד מכינים חברה לדרישות החוק
והרגולציה  -עו"ד דן אור-חוף ,משרד עו"ד אור-חוף
 CCPA 19:45-18:15האתגר הגדול הבא  -עו"ד דן
אור-חוף
 18.5.22סייבר והגנה מפני שימוש לרעה במידע /
הגנת סייבר בארגונים
 18:00-16:30התמודדות עם פריצה למערכות מידע,
סייבר וכופרה – עו"ד עמית אשכנזי ,יועמ"ש מערך
הסייבר הלאומי
 19:45-18:15היבטי שימוש במידע אישי ,מבט
מהשטח  -עו"ד ד"ר עדי גילת ,משרד הירש פלק ,עו"ד
 20:00חלוקת תעודות

בתאריך  20.4.22לא יתקיים מפגש (חופשת פסח)
בתאריך  4.5.22לא יתקיים מפגש (ערב יום העצמאות)
** ייתכנו שינויים **

בתאריך  20.4.22לא יתקיים מפגש (חופשת פסח)
בתאריך  4.5.22לא יתקיים מפגש (ערב יום העצמאות)
** ייתכנו שינויים **

