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Odbyło się szkolenie EFHR dla prawników. Zapisy na część
drugą
W dniu 28 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się szkolenie pt. „Prawo do prywatności a
nowe technologie – międzynarodowe standardy a ich wdrażanie”. Szkolenie zostało przeprowadzone w
języku litewskim oraz angielskim.
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Fot. EFHR

Na początku szkolenia stażystka z Polski Kamila Kocowska przedstawiła działalność Europejskiej Fundacji Praw
Człowieka (EFHR), natomiast wolontariuszka EVS Carmen Cara Lorente przedstawiła inicjatywę Komisji Europejskiej
„Minority SafePack”.
Dalszą część szkoleń przeprowadziła doc. dr Katarzyna Miksza, która opowiedziała uczestnikom o kwestiach
prawnych, analizowała orzecznictwa sądów krajowych oraz międzynarodowych.
Głównymi tematami szkolenia były „prawo do bycia zapomnianym”, ochrona danych oraz prywatności oraz
wdrożone przez pracodawców środki w celu zabezpieczenia prywatności.
Uczestnicy byli zadowoleni z jakości, tematu oraz aktualności szkolenia, w szczególności dla początkujących
prawników.
Już od kilku lat EFHR organizuje szereg szkoleń na temat prawa międzynarodowego, podczas których specjaliści
mieli szansę podzielić się z uczestnikami swoim doświadczeniem. Więcej o szkoleniach EFHR można dowiedzieć się
tutaj.
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Kolejne szkolenie na temat prawa międzynarodowego odbędzie się w listopadzie br. Wkrótce EFHR opublikuje
więcej szczegółów. Wszystkich zainteresowanych wziąć udział w szkoleniach w szkołach, uniwersytetach lub
miejscach pracy prosimy o kontakt drogą mailową (mokymai@efhr.eu) lub telefoniczną (+370 691 50 822).
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Wydawnictwo Alma littera zrywa współpracę z Vanagaitė
Wydawnictwo Alma littera wydało oświadczenie, w którym pisze się, że zrywa współpracę z pisarka i publicystką Rūtą Vanagaitė.
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