
 ,GDPR - General Data Protection Regulation-ב-25 במאי, 2018 נכנסה לתוקפה באיחוד האירופאי רגולציית ה
אשר מסדירה את חוקי הגנת הפרטיות של אזרחי האיחוד. 

ההשלכות על היצואן הישראלי הינן מרחיקות לכת, כל עוד זה מחזיק או מעבד מידע של אזרחי האיחוד בעת אספקת 
שירות או מוצר. חברות ישראליות שאינן בתחולת החוק באופן משפטי ישיר, צפויות להיתקל בדרישות מצד השותפים 

האירופאיים לעמוד בסעיפי הרגולציה כתנאי לעשיית עסקים.
בין  וללמוד, בהזדמנות חד פעמית, מאחד הבכירים בנושא בנציבות האיחוד, אשר היה  אנו מזמינים אתכם להגיע 
יצירת רגולציית ה-GDPR ואחראי לאימוצה. ההרצאה תתמקד בסעיפי הרגולציה המרכזיים, תהליך  מובילי תהליך 

ההטמעה וההשלכות, וכל זאת בדגש מיוחד על חברות ישראליות אשר להן פעילות מסחרית עם האיחוד האירופאי.

Mr. Gencarelli heads the International data flows and protection unit at the European Commission 
(DG Justice and Consumers). In the recent years, he led the Commission's delegation in the 
interinstitutional negotiations with the European Parliament and the Council that resulted in the 
adoption of the EU data protection reform ("General Regulation" and "Police Directive"). He was 
also one of the lead negotiators of the EU-US Privacy Shield and "Umbrella Agreement". He 
currently leads the negotiations on the adequacy of Japan and South Korea. Mr. Gencarelli 
previously served as a member of the European Commission's Legal Service and as an assistant 
(référendaire) to a judge at the European Court of Justice after having practiced law in the private 
sector. He holds degrees in law and political science, and teaches EU Competition Law at Sciences 
Po Paris. He is the author of numerous publications on EU law.
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