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Comunicat de Presă
Biriş Goran îşi întărește echipa de consultanță în materie de protecția datelor
personale (GDPR) prin alianța cu Privacy One
Bucuresti, 12 aprilie 2018. Biriş Goran societate aflată în topul avocaturii româneşti și
PrivacyOne, cabinet specializat în consultanţă juridică în domeniul protecţiei datelor
personale, anunţă că îşi vor uni forţele pentru a oferi servicii consolidate de consultanță
în materie de protecția datelor cu character personal. Zona de expertiză a PrivacyOne –
axată în prezent pe alinierea la noul Regulament de protecţie a datelor cu caracter
personal - vine să completeze portofoliul de servicii Biriş Goran cu o cunoaştere în
profunzime a subiectului GDPR.
"Experienţa îndelungată a Andreei Lisievici (PrivacyOne) în domeniul protecţiei datelor
personale, consultanţa de înaltă calitate în domeniul GDPR, precum şi modul de gândire
şi prioritizare a consultanţei pe care o oferă, sunt foarte asemănătoare cu valorile care
ne ghidează pe noi, la Biriş Goran" - a declarat Gabriel Biriş, partener fondator al casei
de avocatură, unul dintre cei mai buni specialişti în fiscalitate la ora actuală. "Gândim la
fel şi sunt convins de faptul că piaţa de consultanţă va reacţiona pozitiv la valoarea
adăugată pe care această colaborare o va aduce clienţilor noştri", a completat Gabriel
Biriş.
La rândul ei, Andreea Lisievici crede că parteneriatul nou creat va sprijini efortul
PrivacyOne de a livra la cea mai înaltă calitate şi că beneficiarii acestuia - clienţii ambelor
companii - vor aprecia produsele de consultanţă integrate oferite în această manieră.
"Am muncit mult ca să ajungem la nivelul de excelenţă pe care l-am atins, iar Privacy
One se afla meritoriu la nivelul la care este cotată astăzi. Am găsit în Biriş Goran un
partener ideal venit la cel mai bun moment cu putinţă, şi vom putea astfel aduce
clienţilor noştri plusul de atenţie de care aceştia au nevoie." a declarat Andreea Lisievici.
"Portofoliul de clienţi PrivacyOne, compus din nume mari ale pieţei româneşti, va
beneficia nu doar de servicii de aliniere şi implementare a noilor reglementări cu privire
la protecţia datelor cu caracter personal, ci de întreaga noastră capacitate în toate
domeniile consultanţei juridice de afaceri."
****
Andreea Lisievici este partener al PrivacyOne, cabinetul specializat în asistenţă juridică
în domeniul protecţiei datelor personale şi drept IT. Are peste 10 ani de experiență ca
avocat în proiecte comerciale, de protecția datelor și de conformitate. A acordat de-a
lungul anilor consultanță unei game largi de clienți în domeniul IT și privacy, cum ar fi
cloud computing, securitate cibernetică, publicitate comportamentală, reținerea datelor
sau monitorizarea angajaților și a fost implicată în arbitraje în domeniul IT. Scrie
frecvent articole de specialitate şi este un trainer și lector experimentat.
Biriş Goran este o societate de avocatură de business înființată în 2006 și are o echipă
formată din peste 35 de avocați. Biriș Goran oferă o gamă largă de servicii cu accent pe
domenii precum: fiscalitate și taxe, tranzacții imobiliare, drept societar, fuziuni și
achiziții, concurență, litigii, proprietate intelectuală, IT&C și protecția datelor, dreptul
muncii, finanțări, precum și restructurări și insolvență.
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Ariile de practică ale Biriș Goran sunt incluse frecvent printre cele mai bune din țară de
publicații precum Chambers Europe și European Legal 500.
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