Dia 23 de Outubro de 2019
Auditório 02

Smart Class
Direito Digital e Inovação
com Patricia Peck
*Agenda sujeita a alterações

Este Lab, sob curadoria da Peck Sleiman Edu e Pires e Gonçalves Advogados, proporcionará experiências práticas aos seus participantes
Cada atividade terá aproximadamente 01 hora de duração, todas com experiências práticas, bem "hands on".
A sala estará formatada com grupos de 06 pessoas cada. Orientamos aos interessados que tragam seus notebooks com boa conexão à internet.
**Vagas limitadas à lotação da sala***

Horário

14:00 às 15:00

Tema

Facilitador (a)

Inteligência Artificial e Propriedade Intelectual dos algorítimos

Artur Mainardi Jr, CEO e Sócio Fundador do Grupo SOMAI e
da Humanoide Brasil
Jay Maciel, Negócios no Grupo SOMAI
Robô Now

Esta atividade totalmente iterativa, permitirá aos advogados de escritórios e departamentos a
experiência de programarem o robô e o chat bot e conhecerão o potencial disso para
atendimentos

Smart Contracts e Blockchain – Como Programar
15:00 às 16:00

O participante viverá uma experiencia de programação de smart contract e outra de aplicação de
assinatura digital ou coleta de evidências com blockchain

Miriam Oshiro, Co-Founder e COO da OriginalMy.com

Short Coffee Break

16:00 às 16:20

Resposta a Crise Digital – como cumprir com o dever de report das novas
regulamentações

16:20 às 17:10

Patricia Peck, Sócia Diretora de Direito Cibernético na PG
Aqui será feita uma simulação de Sala de Crise com análise de 4 tipos de incidentes:
Law e PhD em Propriedade Intelectual
a) 10 de perda de dados pessoais com Ransomware
b) estudo de caso de exposição com vazamento de dados pessoais a partir de cloud de
Marcelo Crespo, Sócio de Direito Digital, proteção de dados,
terceirizada
privacidade, Compliance, crimes Digitais e Inovação na PG
c) uso não autorizado de dados pessoais conforme finalidade informada ao titular
Law
d) não atendimento do pedido de revogação de consentimento e apagamento e reutilização dos
dados pessoais

Data Discovery e Data Mapping – o inventário das bases de dados pessoais e o PIA
17:10 às 18:00

#

Será feita a aplicação de analise de Data Discovery e Data Mapping com uso de algumas soluções
técnicas

Information Classification: General

Andre Cilurzo, Associate Director na Protiviti Brasil
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