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Keep Calm and Love GDPR | Țuca Zbârcea & Asociații și ELSA București
demareaza primul program de cursuri în domeniul GDPR dedicat studenților la
drept

Țuca Zbârcea & Asociații și ELSA București anunța organizarea ELSA Courses – Keep Calm and Love
GDPR, primul proiect academic ce vizeaza inițierea studenților la drept în ceea ce privește prevederile
GDPR.
ELSA Courses – Keep Calm and Love GDPR va avea loc la Facultatea de Drept, Universitatea din București, în
perioada 19 martie – 16 mai 2019. Programul este dedicat studenților la drept din anii II și III și include șase
module (trei teoretice și trei practice). În urma cursurilor, doi studenți vor fi selectați de catre Țuca Zbârcea &
Asociații pentru a efectua un stagiu de practica remunerat.
„Cursul GDPR este, fara îndoiala, o provocare și o încântare, deopotriva. În orice caz, inițiativa vine sa combata
mitul cum ca studenții români ar fi interesați doar de materiile juridice „tradiționale”. Ne uitam cu încredere la
generațiile de juriști care vin din urma. Generații extrem de talentate și, parca, tot mai pragmatice, creative și
implicate. Vom urmari același set de valori și în cadrul cursului de GDPR. Promitem pragmatism: vom împleti
conceptele teoretice (necesare asimilarii ABC-ului GDPR) cu situațiile practice din activitatea noastra. Vom
discuta spețe extrem de interesante din viața reala și vom încerca sa descâlcim împreuna „ițele” GDPR, într-un
cadru interactiv, deschis dezbaterilor”, a declarat Ciprian Timofte, Managing Associate al Țuca Zbârcea &
Asociații, specializat în protecția datelor cu caracter personal și coordonatorul proiectului academic.
„Prin intermediul departamentelor cheie (Activitați Academice, Seminare & Conferințe, Student Trainee Exchange
Programme), ELSA București contribuie în mod constant la dezvoltarea culturala și profesionala a studenților și a
tinerilor juriști. Anul acesta, departamentul „Activitați Academice” înainteaza o noua provocare studenților:
proiectul de amploare se numește ELSA Courses și este destinat studenților înmatriculați în anii II și III din cadrul
facultaților de drept din București. Prin ELSA Courses – Keep Calm and Love GDPR speram sa atragem cât
mai mulți cursanți pasionați de acest domeniu și de ce nu, cu o dorința de viitoare specializare în GDPR. ELSA
Courses – Keep Calm and Love GDPR consolideaza astfel colaborarea pe care o avem cu Țuca Zbârcea &
Asociații, de mai mulți ani de zile, în contextul activitaților asociației noastre. De altfel, suntem onorați ca firma de
avocatura a devenit în acest an Partener Oficial al ELSA București”, a adaugat Ioana-Bianca Burciu,
Vicepreședinte Activitați Academice în cadrul ELSA București.

ELSA Courses – Keep Calm and Love GDPR este un proiect organizat de ELSA București, cu sprijinul societații
de avocați Țuca Zbârcea & Asociații, Partener Oficial al ELSA București.
Regulamentul poate fi consultat la adresa: https://we.tl/t-95DL5LN3wq, iar înscrierile au loc pâna vineri, 15
martie, ora 23:59, prin completarea formularului disponibil la https://goo.gl/forms/S0VK1l6wKd0xXZdn2. Detalii
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suplimentare se regasesc și pe pagina evenimentului:
https://www.facebook.com/events/2568951476467899/?event_time_id=2568951483134565
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