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Bývalý mluvčí WikiLeaks promluví o digitalizaci a zabezpečení IT.
Daniel Domscheit-Berg vystoupí 12. října na fóru M10.

„Jsme připraveni na opravdový rozjezd digitální revoluce?“ Svou
odpověď na tuto otázku přednese technologický aktivita a bývalý mluvčí
WikiLeaks Daniel Domscheit-Berg dne 12. října na veletrhu it-sa 2017.
V popředí keynote projevu bude stát otázka, jak může zabezpečení IT
přispět k úspěšnému zvládnutí společenské proměny v průběhu
digitalizace.
Na veletrhu it-sa 2017 promluví Daniel Domscheit-Berg o významu
zabezpečení IT ve společnosti, která se stále více vyznačuje digitální
propojeností, a osvětlí z toho vyplývající technické otázky, společenské
záležitosti a témata ochrany osobních údajů. Jeho přednáška konaná ve třetí
den veletrhu nese název „Širší kontext: Jsme připraveni na opravdový rozjezd
digitální revoluce?“ Domscheit-Berg se v letech 2007 až 2010 podílel na
budování WikiLeaks a vystupoval jako mluvčí platformy. Dnes pracuje na
projektech zaměřených na ochranu soukromí, zabezpečení IT a open access.
Keynote projev během třetího dne veletrhu na fóru M10
Daniel Domscheit-Berg přednese svůj keynote projev na veletrhu it-sa 2017
ve čtvrtek 12. října ve 12:15 hod. Uskuteční se v hale 10 na fóru M10, které je
jedním ze čtyř pódií, na nichž proběhne celkem přibližně 320 přednášek
o trendech a řešeních v oblasti zabezpečení IT. Domscheit-Berg po své
přednášce zodpoví dotazy z publika. Jako všechny příspěvky na fórech je
i keynote projev pro návštěvníky veletrhu i vystavovatele volně přístupný.
Další informace o keynote projevu a programu fór:
www.it-sa.de/programme

Největší evropský veletrh zabezpečení IT jako pódium
Na veletrhu it-sa 2017 pořádaném od 10. do 12. října se očekává kolem
580 vystavujících firem a organizací. Největší evropská přehlídka produktů
a služeb pro zabezpečení IT tak pokračuje v růstu. Od 9. října se pak koná
doprovodný kongresový program Congress@it-sa s řadou odborných akcí.
Veletrhy o zabezpečení pořádané společností NürnbergMesse
Společnost NürnbergMesse disponuje v oblasti zabezpečení prokazatelným
know-how. Na akcích jako Enforce Tac (odborný veletrh zaměřený na law
enforcement), it-sa a it-sa Brazílie (odborné veletrhy kybernetické
bezpečnosti), FeuerTRUTZ (odborný veletrh preventivní požární bezpečnosti),
Perimeter Protection (odborný veletrh zaměřený na ochranu otevřených
areálů), FIRE & SECURITY INDIA EXPO, ale také U.T.SEC – Unmanned
Technologies & Security se setkává přibližně 1200 vystavovatelů a cca
30 000 návštěvníků z celého světa.
Kontaktní osoby pro média
Thomas Philipp Haas, Lena Vogl
T +49 9 11 86 06-83 23
F +49 9 11 86 06-12 83 23
lena.vogl@nuernbergmesse.de
Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na:
www.it-sa.de/en/news
Sledujte veletrh it-sa na Twitteru!
@itsa_Messe
#itsa17
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