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Strona posiada nowszą wersję
Kliknij tutaj, aby przejść dalej

ZAPRASZAMY NA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE
FORUM ZARZĄDZANIA INTERNETEM 2017
JUŻ 21 LISTOPADA PO RAZ KOLEJNY „SPRAWDŹ, KTO
RZĄDZI INTERNETEM!”

Tegoroczne Forum to niepowtarzalna okazja, by w otwartej atmosferze porozmawiać o
najważniejszych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Internetu, a także
kontynuować dyskusje zapoczątkowane w latach ubiegłych. W tym roku szczególnie
ważnymi tematami będą te związane z cyfrową gospodarka oraz nowymi
przełomowymi technologiami powiązanymi ze światem big data. Zmierzymy się
również z problemami mowy nienawiści w Internecie, fałszywymi newsami oraz
odpowiedzialnością pośredników za treści zamieszczane w sieci.
Zapraszamy również Ciebie do uczestnictw w konferencji 21 listopada w Centrum
Nauki Kopernik (Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 20).
Po raz pierwszy Forum współorganizowane jest przez interesariuszy z regionu
środkowoeuropejskiego. Zgromadzimy w jednym miejscu ekspertów nie tylko z Polski,
ale także Czech i Węgier: przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych oraz nauki.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania Internetem
do Centrum Nauki Kopernik.
Zarezerwujcie miejsce w kalendarzu - wstęp całkowicie wolny, ale wiedza,
którą można uzyskać - bezcenna!
Ze strony polskiej wydarzenie przygotowuje Komitet Sterujący IGF Polska. W jego
skład wchodzą liderzy czterech grup interesariuszy:

●

administracji – Krzysztof Szubert, Ministerstwo Cyfryzacji

●

biznesu – Igor Ostrowski, Dentons

●

organizacji pozarządowych – Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

●

organizacji technicznych - Roman Malinowski, NASK

●

środowiska naukowego – prof. Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego

Współorganizatorami wydarzenia są również partnerzy regionalni:
●

CZ.NIC – operator domeny narodowej .cz

●

HTE - Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (Scientific Association for
Infocommunications Hungary)

●

Ministerstwo Rozwoju Narodowego Węgier

●

SK-NIC - operator domeny narodowej .sk

●

Urząd Regulacji Telekomunikacji Republiki Czeskiej

●

Urząd Wicepremiera Republiki Słowackiej ds. Inwestycji i Informatyzacji

oraz
●

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN: www.icann.org)

Pytanie dotyczące Środkowoeuropejskiego Forum Zarządzania Internetem można
kierować na adres igfpolska@mc.gov.pl lub przekazać telefonicznie pod numer +48
22 245 55 66.

