Dansk Forum for IT-ret inviterer til medlemsarrangement om ny IT-retlig lovgivning
I øjeblikket behandler Folketinget to lovforslag inden for det IT-retlige område, som begge forventes vedtaget inden sommerferien. Dels et lovforslag om krav ved outsourcing i finansielle virksomheder, dels et forslag til en ny betalingstjenestelov, der erstatter den nuværende betalingsmiddellov.
Arrangementet gennemgår hovedindholdet af de to lovforslag, der forventes at træde i kraft hhv. 1.
juli og 1. november 2009. Herudover indeholder arrangementet et generelt IT-retligt opdateringsindlæg, der med udgangspunkt i IT-retsportalen, gennemgår ny praksis, litteratur mv.
Program
16.00

Nyheder i IT-retsportalen. IT-retlig nyhedsopdatering.
Adjunkt, ph.d., Charlotte Bagger Tranberg, Juridisk Institut, Aalborg Universitet, redaktør af ITretsportalen
I indlægget gennemgås med udgangspunkt i IT-retsportalen ny IT-retlig praksis, litteratur mv. fremkommet inden for det seneste halve år, herunder Østre Landsrets afgørelse i Pirate Bay-sagen, Facebook-dommen samt nye IT-retlige domme fra EF-Domstolen.

16.45

Pause

16.55

Lovforslag med nye krav til outsourcing i finansielle virksomheder
Advokat, Søren Skibsted, Kromann Reumert

Kravene til finansielle virksomheders outsourcing forventes at blive vidtgående og omfattende. Indlægget gennemgår hovedpunkterne i de gældende regler og på hvilke områder de
nye lovkrav med tilhørende administrative forskrifter forventes at ændre herpå.
17.40

Pause

17.45

Forslag til ny lov om betalingstjenester
Professor, lic.jur., Susanne Karstoft, Juridisk Institut, Århus Universitet
I indlægget omtales nogle af hovedpunkterne i det fremsatte forslag til en ny dansk betalingstjenestelov, som implementerer EU-direktivet om betalingstjenester. Betalingstjenesteloven træder i stedet
for betalingsmiddelloven og regulerer f.eks. anvendelse af betalingskort og netbankløsninger. Også
en række andre betalingstjenester, som hidtil har været uregulerede, f.eks. konto-til-kontooverførsler,
er omfattet af lovforslaget.

18.30

Let traktement

Arrangementet afholdes torsdag den 26. marts, 2009, kl. 16.00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Arrangementet er åbent for alle og gratis for medlemmer af
Dansk Forum for IT-ret. For ikke-medlemmer er prisen 375 kr. (100 kr. for studerende), der inkluderer et års medlemskab.

Tilmelding kan ske på forumets hjemmeside, www.it-retsforum.dk, eller ved henvendelse til forumets sekretær: Advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater, Ny Østergade 10, 3. tv., 1101 København K, gerne pr. email kgh@integralaw.dk.
ARRANGEMENTET TÆLLER FOR TRE LEKTIONER I ADVOKATERNES OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSESPROGRAM. DELTAGERBEVIS UDLEVERES.

