
                                                      

Dreptul de a fi uitat pe Internet: aspecte etice şi juridice
- Dezbatere -

În urmă cu un an, Curtea Europeană de Justiție a hotărât în cazul Google     vs     Spania faptul că date
personale pot fi șterse din URL-urile indexate în motorul de căutare. Pe tema deciziei a pornit
ulterior o mediatizare intensă și de multe ori eronată. Numeroase voci spun că această hotărâre a
instituit un „drept de a fi uitat” și că ar permite ștergerea de conținut de pe Internet. 

Pe de altă parte, un articol cu privire la dreptul de a-ți fi șterse datele personale este inclus în noua
propunere de Regulament privind datele personale al Uniunii Europene, care se află în dezbaterea
instituțiilor europene. Mai multe informații despre aceste aspecte sunt disponibile pe privacy  .  apti  .  ro.

Vino miercuri 6 mai 2015, începând cu orele 16.00, să dezbatem împreună dacă într-adevăr vorbim
de un drept de a fi uitat pe Internet și ce aspecte juridice și etice implică.

Evenimentul va avea loc în Sala Schuman din clădirea ASE din Str. Căderea Bastiliei și este
organizat de Centre     for     Advanced     Research     in     Management     and     Applied     Ethics împreună cu
Asociația     pentru     Tehnologie     și     Internet, Facultatea de Marketing din cadrul ASE și Marketer     Club.
Invitații și o descriere mai amplă a evenimentului vor putea fi consultate pe site-ul   www  .  etica  -
aplicata  .  ro.

Participarea la eveniment este liberă. Pentru orice informații suplimentare nu ezitați să ne contactați
la adresa simona  .  mehedintu  @  etica  -  aplicata  .  ro.

Evenimentul face parte din activitățile proiectului Protecția datelor personale este un drept fundamental!,
implementat de Asociația pentru Tehnologie și Internet, împreună cu ActiveWatch și Fundația pentru o
Societate Deschisă. Proiectul își propune să crească gradul de informare și implicare legat de acest subiect, în
condițiile unei lipse de informații utile în limba română despre dreptul la viață privată și protecția datelor cu
caracter personal.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații
oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați http  ://  www  .  eeagrants  .  org     
 
Vizitează-ne: http  ://  privacy  .  apti  .  ro  /              
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