XI. národní konference

26. - 27. 9. 2019, Právnická fakulta MUNI, Brno

2019
Účastnický poplatek
1190 Kč
Registrace a další
informace na webu
cpit.law.muni.cz

Čtvrtek 26. 9. 2019
13:00 - 14:00 registrace
14:00 - 15:30 plenární panelová diskuse

Práva k datům a umělá inteligence

Panelisté: Jiří Čermák; Radim Polčák; Matěj Myška;
(další panelisté: TBA)

Pátek 27. 9. 2019
8:00 - 9:00
9:00 - 10:30

registrace
paralelní sekce

3. Platformy, ISP a jejich odpovědnost
moderuje Pavel Loutocký (ÚPT PrF MUNI)

15:30 - 16:00 přestávka na kávu

Online platformy; zprostředkovatelské služby; sdílená ekonomika;
ochrana spotřebitele online; ISP; odpovědnost; filtrování; kontraktace;
vyhledávače; UGC; hodnotící mechanismy

16:00 - 17:30 paralelní sekce

4. Ochrana osobních údajů

1. Právní informatika

Právo na informace a otevřená data
Prezentace výsledků projektu GAČR Exaktní hodnocení
aplikační relevance judikatury (GA17-20645S)

moderuje Jakub Harašta (ÚPT PrF MUNI)

Citační analýza; zpracování přirozeného jazyka; právní
informatika; data; datasety; právní informační systémy;
komparace informačních systémů; strojové učení;
získávání právních informací

2. Limity autorského práva
Prezentace výsledků projektu GAČR Přizpůsobení výjimek a
omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv
pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí (GA17-22474S)

moderuje Matěj Myška (ÚPT PrF MUNI)
Výjimky a omezení autorského práva; limity autorského práva;
balancování zájmů; třístupňový test; rozmnoženina pro osobní
potřebu; Marrakéšská smlouva; digitalizace kulturního dědictví

19:00 - 22:00

večeře a networking

restaurace Sborovna

moderuje Jakub Míšek (ÚPT PrF MUNI)

Osobní údaje; e-privacy; GDPR; data protection by design & by default;
princip odpovědnosti správce; hodnocení dopadů zpracování; přístup
založený na riziku; výzkum; oprávněný zájem správce údajů; policejní
směrnice; přímé nároky; one-stop-shop; Evropský sbor pro ochranu
osobních údajů

10:30 - 11:00 přestávka na kávu
11:00 - 12:30 paralelní sekce

5. Kybernetická bezpečnost a obrana
moderuje Ivana Kudláčková (ÚPT PrF MUNI)

Kritické informační infrastruktury; odpovědnost státu; nestátní aktéři;
přičitatelnost; protiopatření; kybernetické zbraně; použití síly;
kybernetický útok; Talinský manuál

6. Ochrana soukromí v moderní společnosti

Pavel Loutocký

moderuje František Kasl (ÚPT PrF MUNI)

Informační soukromí; virtuální identita; ochrana osobnosti dětí
na internetu; nenávistné projevy; svoboda projevu; Youtubeři;
soukromí komunikace; právo na informační sebeurčení; lokalizace

12:30 - 14:00 individuální konzultace

