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Παν. Κύπρου: Διαδικτυακό Σεμινάριο

OpenAIRE Webinar: «GDPR και έρευνα: που

βρισκόμαστε»

Οι Εθνικοί Κόμβοι Ανοικτής

Πρόσβασης σε Ελλάδα και Κύπρο,

συνεχίζουν την υποστήριξη της

επιστημονικής και ακαδημαϊκής

κοινότητας ενημερώνοντας για καίρια

θέματα Ανοικτής Επιστήμης με την

πραγματοποίηση ακόμη ενός

διαδικτυακού εκπαιδευτικού

σεμιναρίου.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Κύπρου, ως το Εθνικό Γραφείο

Ανοικτής Πρόσβασης του ευρωπαϊκού προγράμματος OpenAIRE και

ως Εθνικός Κόμβος για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα και

στην Κύπρο αντίστοιχα, σε συνέχεια της επιτυχημένης σειράς από

διαδικτυακά σεμινάρια για θέματα που αφορούν βασικές πτυχές

της Ανοικτής Επιστήμης, διοργανώνει, αυτή τη φορά, διαδικτυακή

συζήτηση, η οποία θα επικεντρωθεί στο Γενικό Κανονισμό για την

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), κυρίως όσον

αφορά την εφαρμογή του στην ερευνητική διαδικασία.

Πότε : 4 Μαΐου 2020

Ώρα : 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ

Πού: Για παρακολούθηση, συνδεθείτε εδώ.

Γλώσσα Παρουσίασης: Ελληνικά

Κοινό: Βιβλιοθηκονόμοι, Ακαδημαϊκοί, Ερευνητές, Φοιτητές

Την παρουσίαση του συγκεκριμένου webinar έχει αναλάβει ο κ.

Πρόδρομος Τσιαβός, Νομικός Σύμβουλος του Ερευνητικού Κέντρου

“Αθηνά”. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, ο κ.

Πρόδρομος Τσιαβός θα αναλύσει την πολυπλοκότητα του Γενικού

Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ο

οποίος έχει δημιουργήσει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των

διατάξεων και της εφαρμογής τους σε θέματα έρευνας και

Ανοικτής Επιστήμης. Σκοπός του webinar είναι να αναλυθούν

σημαντικοί προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή του Κανόνα

σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της έρευνας. Πιο

συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του webinar θα εξετασθούν:
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Οι βασικές έννοιες το GDPR

Η εξαίρεση της για την επιστημονική έρευνα στο GDPR

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων εντός του ερευνητικού κύκλου

Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής επιστήμης και GDPR

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το OpenAIRE webinar “

GDPR και έρευνα: που βρισκόμαστε” καλούνται να συμπληρώσουν

τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής εδώ.

Mε τη λήξη του webinar θα διαμοιραστούν σε όλους τα αρχεία της

παρουσίασης και η βιντεοσκόπηση.

Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να επικοινωνήσουν με:


	ALI202004290000
	UCY, UCY ONLY
	 Σε πολύ καλό δρόμο


	ALI202004290001
	UCY
	 Ανασφάλεια, φόβος, αγωνία, αβεβαιότητα


	ALI202004290007
	UCY
	 Η αρχή του τέλους της καραντίνας


	CM202004290002
	UCY, UCY ONLY
	 Axiothea festival goes digital, with English surtitles


	DIALOGOS.COM.CY202004280000
	WEB
	 Επιφυλάσσεται νομικά η ΠΑΣΥΚΙ για τις δηλώσεις του τέως Πρύτανη


	ECONOMYTODAY.SIGMALIVE.COM202004280000
	WEB
	 Σενάρια ύφεσης από 7% έως 14% για την κυπριακή οικονομία


	FIL202004290000
	UCY, UCY ONLY
	 Εμβόλιο νέας γενιάς κατά του κορωνοϊού


	FIL202004290001
	UCY, UCY ONLY
	 Επανεκκίνηση αισιοδοξίας


	FIL202004290005
	UCY, UCY ONLY
	 Συρρίκνωση από 7% έως 14% του ΑΕΠ


	FIL202004290008
	UCY
	 Από τα ιδιωτικά σχολεία σε δημόσια πανεπιστήμια


	FIL202004290009
	UCY, UCY ONLY
	 Ετοιμάζονται για εξετάσεις τα πανεπιστήμια


	FIL202004290010
	UCY, UCY ONLY
	 Η ΠΑΣΥΚΙ εγκαλεί τον τέως Πρύτανη για απουσία πανεπιστημιακού νοσοκομείου


	HAR202004290000
	UCY
	 ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ


	HAR202004290002
	UCY, UCY ONLY
	 Σκληρή απάντηση ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. προς τέως Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου


	OIK202004290000
	UCY
	 Με μάσκες η επιστροφή τελειοφοίτων στα θρανία


	PAIDEIA-NEWS.COM202004280000
	WEB
	 «Η ιδέα μου περί του μέλλοντος είναι πιο αισιόδοξη». 87 χρόνια από τον θάνατο του Καβάφη


	PAIDEIA-NEWS.COM202004280002
	WEB
	 Παν. Κύπρου: Διαδικτυακό Σεμινάριο OpenAIRE Webinar: «GDPR και έρευνα: που βρισκόμαστε»


	POL202004290000
	UCY
	 Πότε, πώς οι εξετάσεις;


	POL202004290002
	UCY, UCY ONLY
	 Δύο σενάρια για την ύφεση


	Sigmalive
	Sigmalive-pasiki
	WWW.KATHIMERINI.COM.CY202004280000
	WEB
	 Ματαιώσεις πτήσεων λόγω COVID-19 και δικαιώματα επιβατών





