Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (APTI),
Interactive Advertising Bureau România (IAB România) şi
Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti (BICE)
au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la dezbaterea
“Viaţa privată în mediul digital şi protectia minorilor”,
care va avea loc vineri, 30 aprilie 2010, la sediul Biroului de Informare al Consiliului Europei la
Bucureşti, strada Alexandru Donici nr.6, sector 2, Bucureşti, între orele 10.00 – 12.45.
Scopul dezbaterii este de a atrage atenţia asupra riscurilor la care sunt supuşi minorii în mediul digital,
asupra importanţei educării lor cu privire la regulile privind datele private pe care ar trebui să le respecte
atunci când utilizează Internetul, precum şi asupra responsabilităţilor care revin diverşilor actori (părinţi,
profesori, autorităţi publice) în promovarea unei astfel de educaţii.
Întâlnirea din Bucureşti este organizată în cadrul European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG)
2010, ce va avea loc la Madrid, între 29-30 aprilie 2010. Eveniment pan-european lansat în anul 2008,
EuroDIG (www.eurodig.org) este o reţea deschisă tuturor celor care doresc să contribuie la o discuţie
interactivă asupra problematicilor Internet Governance, scopul său fiind acela de a permite schimbul de
experienţă şi de idei între diverşii actori europeni (instituţii europene, parlamente şi guverne naţionale,
industria de comunicaţii electronice şi reprezentanţi ai societăţii civile) cu interese în sfera Internet
Governance. Organizatorii EuroDIG 2010, printre care Consiliul Europei şi Diplo Foundation, au lansat
Proiectul de Dezbateri Locale (Local Hubs Project) cu scopul de a încuraja organizarea de întâlniri paralele
pe teme de Internet Governance relevante pe plan naţional.
Subiectul protecţiei minorilor în lumea digitală este dezbătut, în acelaşi interval orar, şi în cadrul
workshopului EuroDIG “Children and young people online”, ale cărui concluzii vor fi prezentate la finalul
evenimentului din Bucureşti, existând posibilitatea de a transmite întrebări către participanţii la workshopul
EuroDIG din Madrid, prin intermediul canalelor de participare la distanţă (remote participation).
Agenda provizorie a evenimentului va cuprinde:
10.00 - 11.30: Prezentări pe tema “Viaţa privată in mediul digital şi protectia minorilor”
Speakeri (tbc): Sigur.info, Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Timişoara, Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Asociaţia pentru Protecţia
Consumatorilor, Biroul de Informare al Consiliul Europei, IAB Romania, APTI.
11.30 - 12.00: Dezbateri
12.00 - 12.15: Prezentare a rezumatului discuţiilor din cadrul EuroDIG pe tema "Children and social media opportunities and risks, rules and responsibilities”
12.15 - 12.45: Transmiterea de întrebări către EuroDIG, prin intermediul canalelor de participare la distanţă
În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră până
la data de 28 aprilie 2010. Menţionăm că, dat fiind numărul limitat de locuri, înregistrarea este obligatorie.
Persoană de contact: Adela Danciu, APTI, confirm-privacy@apti.ro, 0723 661151.
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