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I.C. Gogan law office este un cabinet de trei avo-
cați tineri, experți în tehnologiile moderne, care 
mizează pe experiența de peste 16 ani în dome-
niu a lui Iulian Gogan. Titularul cabinetului este 

specializat în drept comercial, dreptul asigurărilor, 
drept fiscal, drept bancar, dar, mai ales, în  infracți-
uni cibernetice. Acesta a reprezentat o serie de clienți 
în New York (SUA), Zürich (Elveția), Milano (Italia), 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Cabinetul a fost înființat în urmă cu aproximativ 15 
ani, reușind să-și câștige un loc bun pe piață. Asta mai 
ales pentru că Iulian Gogan excelează într-un dome-
niu în care nu sunt foarte mulți specialiști,  technology, 
serviciile sale juridice vizavi de spațiul cibernetic fiind 
extrem de căutate, mai ales în sectorul privat.

„Nu știu cât de pregătită e piața legală de la noi 
pentru a se adapta la nevoia de securitate a datelor, 
dar cu siguranță Cabinetul de Avocat I.C. Gogan este 
pregătit. 

Am acordat o atenție deosebită GDPR – Regula-
mentului (UE) 2016/679, al Parlamentului European 
și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date. De aseme-
nea, am luat în considerare și abrogarea Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor), precum și schimbările legislative pe care 
acest nou regulament le aduce în domeniu. 

Consider că în mediul privat găsim încă o serie 
de vulnerabilități. Spre exemplu, atunci când fa-
cem cumpărături online, nu toți agenții economici 
respectă legislația europeană în domeniul protecției 
datelor la completarea formularului de comandă ce 
include și datele personale. 

O altă vulnerabilitate mare este dată și de faptul 
că nu toți agenții economici solicită efectuarea unor 
teste de penetrare pentru a identifica vulnerabilită-

țile cu care se confruntă. În urma unui astfel de test, 
agentul economic va identifica vulnerabilitățile de 
toate categoriile, de la risc mic până la risc major, și 
va putea primi soluții, astfel încât să poată asigura 
protecția eficientă a datelor prelucrate“, a mărturisit 
Iulian Gogan.

Aproape fără concurență pe această arie de practi-
că de cea „mai nouă generație“, I.C. Gogan law office 
își adjudecă premiul de la „prima strigare“ (a se citi 
submission), însă e convins că anul viitor lupta va fi 
mult mai dificilă, pentru că:  

„Fiecare casă de avocatură își va constitui pro-
babil o divizie de avocați în acest sens, în opinia 
mea, aceasta fiind o necesitate. Ușor, ușor ne mu-
tăm viața în mediul virtual, în cea mai mare parte 
a timpului, iar în această nouă dimensiune nu se 
poate să lipsească serviciile juridice, profesioniste 
și de calitate“. 
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