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Wolf Theiss își consolideaza echipa de protecția datelor prin noi recrutari

Dupa alaturarea Partenerului Maria Maxim în septembrie 2017, în calitate de coordonator al practicilor de
Protecția Datelor și TMT (Tehnologie, Media, Telecom) ale biroului din București, societatea de avocatura
regionala Wolf Theiss consolideaza echipa prin noi recrutari.
Bogdan Arsene, Avocat Colaborator, cu o experientǎ de aproape 10 ani în cadrul profesiei, Bogdan este
specializat atât în legislația naționala cât și în cea internaționala privind protecția datelor cu caracter personal.
Înainte de a se alatura Wolf Theiss, Bogdan a fost avocat consultant pe Protecția Datelor pentru unul din cele mai
mari grupuri telecom prezente în România, în cadrul caruia a acordat consultanța juridica în domeniul protecției
datelor, a asigurat suport juridic în evaluarea riscurilor de securitate și protecție a datelor, precum și în pregǎtirea
procedurilor specifice cu privire la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația româneasca
privind protecția datelor și Regulamentului General UE privind protectia datelor nr. 679/2016 ("GDPR"). Este
licențiat al facultații de Drept din cadrul Universitații București și este membru al Baroului București din 2008.
Denise Badea, Avocat Colaborator, este specializata în legislația privind confidențialitatea datelor cu caracter
personal, litigii comerciale, drept financiar-bancar și legislație în domeniul asigurarilor și reasigurarilor. Înainte de
a se alatura Wolf Theiss, Denise a fost avocat pentru mai multe instituții financiare din România, colaborând, de
asemenea, și cu o casa de avocatura locala. Este licențiata a facultații de Drept din cadrul Universitații București și
este membra a Baroului București din 2012.
Oana Chiosea, Avocat Colaborator, este specializata în domeniul protecției datelor cu caracter personal în drept
civil și comercial, având, totodata, experiența în litigii și legislația aplicabila în domeniul relațiilor de munca.
Înainte de a se alatura Wolf Theiss, Oana a colaborat cu una dintre societațile de avocatura de top, oferind
consultanța juridica pe ariile sale de expertiza unui numar mare de clienți, cu preponderența companii
internaționale. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitații București, urmata de o diploma de Master în
Dreptul muncii, relații de munca și industriale, în cadrul aceleiași universitați. Oana este membra a Baroului
București din 2013.
"Wolf Theiss continua sa se afle printre principalii jucatori de pe piața, oferind consultanța unor clienți importanți
în gestionarea unor proiecte complexe de protecție a datelor cu caracter personal, în special în contextul
implementarii GDPR (Regulamentului (UE) General privind Protecția Datelor). Experiența celor trei noi avocați
în aceste proiecte ne va spori și mai mult capacitatea de a oferi cele mai bune servicii juridice clienților noștri.
Totodata, continuam sa investim și sa ne creștem resursele în aceste domenii critice de protecția datelor și
legislația generala privind securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal", a declarat Bryan W.
Jardine, managing partner al biroului Wolf Theiss din București și unul dintre avocații coordonatori ai grupului
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regional de lucru pe GDPR al Wolf Theiss.
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