
  

 www.isi.org.irوبگاه : 

 info@isi.org.irپست الکترونیکی:

 66921466تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يسخنران هخالص
در و غیره های اجتماعی شبکه ،هاهای افراد که اپراتورهای تلفن، بانکداری دادهآوری و نگهجمع گسترش همه جانبه

های ای در خصوص حریم خصوصی شهروندان، جنبههای فزایندهدهند، باعث شده تا نگرانیای انجام میسابقهحد بی

ها بروز نماید. داری آننگه ها، شکل پردازش و نحوهای گردآوری شده، طرز استفاده از دادههحقوقی مرتبط با داده

اند. بدیهی است که چنین وضعیتی قابل تحمل نیست اتفاقات تلخ زیادی در ده سال گذشته در این زمینه روی داده

 و باید برای مقابله با آن فکری کرد.

اند. در این میان جهان دست به تدوین و اِعمال قوانین و مقررات مختلفی زده رفتهاز همین رو، اغلب کشورهای پیش

که به اختصار از آن با   (General Data Protection Regulation)« مقررات عمومی حفاظت از اطالعات»

GDPR ای دارد. گاه ویژهشود، جاییاد میGDPR رم خرداد اروپایی تدوین شده و اجرای آن از چها توسط اتحادیه

تنها به دلیل اروپایی بودن آن  GDPRاهمیت واهد شد. کشورهای عضو این اتحادیه آغاز خ ماه سال جاری در کلیه

های شهروندان )افراد ترین چارچوب حقوقی موجود در خصوص دادهگیرانهترین و سختجامع GDPRنیست. 

های مربوط به داده« کنترل کنندگان»ت تمامی ها است. این مقرراکارگیری آنداری و بهحقیقی( و طرز نگه

های گردد و تخطی از آن موجب اِعمال جریمهها( را شامل میداری دادهشهروندان اروپایی )صرف نظر از محل نگه

 شود. بسیار سنگین مالی می

های آن است. باشد که از این طریق، تأثیری هر چند ناچیز بر و برجستگی GDPRهدف از این سمینار معرفی 

 وضعیت کنونی موضوع در کشور نیز گذاشته شود.

 

 درباره سخنران  

 باشند:سخنران آقای پرویز ناصری است. بخشی از سوابق کاری وی به شرح زیر می

های ها و سمتدر طی این مدت او در نقشاست.  فناوری اطالعات کشور سی و چند ساله در حوزه وی دارای سابقه

مقررات »استاندارد، تدوین  نموده است، از جمله: نمایندگی شورای عالی انفورماتیک در مؤسسه فعالیتمختلفی 

 ،1۲۲۲ها در سال های مقابله با بحران رایانهآهنگی کشوری فعالیتبرای شورا، هم« افزاری ایرانهای نرمپیمان

افزار صادرات نرم شرکت تحقیقات و توسعه» یعامل یتمدیر ،برهای شرکت خدمات انفورماتیک راهمستسی تمعاون

مدیریت  ،مدیر فناوری اطالعات بانک اقتصاد نوین ،«طرح جامع مالیاتی»مدیریت دفتر مدیریت طرح  ،«)ثنارای(

  .نمامدیریت و فناوری ره شرکت مشاورهو مدیریت عاملی « (ITS)مالیاتی  پارچهیک سامانه» پروژه

 کندانجمن انفورماتیک ایران برگزار مي
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