Presentació institucional de l’Observatori
Presentaci
Observatori de
Ciberseguretat, Drets i Llibertats - OBCIBED
Dijous, 30 d’abril de 2015
Lloc: ICPS, Carrer Mallorca, 244, pral.,Barcelona

18:00 – Intervenció del Dr. Joan Marcet i Morera, Director de l’ICPS
18:15 – Taula rodona sobre Cibersegutat, Drets i Llibertats i
presentació OBCIBED:
Dr. Joan Lluís Pérez
rez Francesch, Director LSTE-Grup (UAB) i membre del consell de
direcció de l'OBCIBED
Sr. Albert Lladó, Junta Directiva d’ISACA i Director GRC AUREN Consulting
Sr. Xavier Rubiralta Costa, Responsable de Seguretat de la Informació
Informaci de la UAB i
coordinador de l’OBCIBED
’OBCIBED
Dr. Josep Cañabate
ñabate Pérez, Professor Facultat de Dret UAB i membre del consell
de direcció de l'OBCIBED
OBCIBED

L

’Observatori
Observatori de Ciberseguretat, Drets i Llibertats – OBCIBED- és una iniciativa impulsada
per un col·lectiu
lectiu de professionals multidisciplinars provinents del món
m de la seguretat de
la informació
ó, la ciberseguretat, l’àmbit jurídic, la seguretat pública
ública i privada, que neix
en el marc del Grup de recerca sobre "Llibertat, Seguretat i Transformacions de l’Estat" dirigit
pel Dr. Joan Lluís Pérez
Pé Francesch.
Els principals objectius de l’OBCIBED són: a) observar, analitzar i informar sobre ciberseguretat
i la seva relació amb els drets i llibertats fonamentals, b) contribuir al respecte dels drets
humans davant la ciberseguretat, c) analitzar i estudiar el concepte de cibersegurat, i el seu
impacte en la seguretat i defensa nacional i internacional, tant del sector
or públic com privat, d)
promoure un govern i gestió de la ciberseguretat rigorós, transparent i democràtic,
democr
e) crear
espais de reflexió i diàleg en relació a l’equilibri entre ciberseguretat, i els drets i llibertats, f)
formar, capacitar i conscienciar sobre ciberseguretat, drets i llibertats, g) aportar una visió
holística i transversal contemplant totes les perspectives: jurídica, tecnològica,
tecnolò
organitzacional
i social.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

