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Linda Bīriņa ir intelektuālā īpašuma tiesību eksperte un biroja vadošā eksperte mediju
un privātuma tiesībās, kā arī datu aizsardzības jautājumos.
Linda ir ieguvusi plašu pieredzi, pārstāvot klientus nepatiesu ziņu atsaukuma, goda un
cieņas aizskāruma, kā arī morālā kaitējuma atlīdzības tiesvedības procesos. Linda
regulāri sniedz juridisko palīdzību vietējiem un ārvalstu klientiem arī dažādos datu
aizsardzības, patērētāju un reklāmas tiesību jautājumos. Viņa vada seminārus un
uzstājas konferencēs, kas saistītas ar žurnālistu un masu mediju tiesībām, it īpaši
žurnālistu informācijas avotu aizsardzību.
Tāpat Linda piedalījusies arī vairāku starptautisko pētījumu tapšanā, veidojot apskatus
par situāciju datu aizsardzības un mediju tiesību jomā Latvijā: Sweet & Maxwell's
izdevumā “Data Protection: Laws of the world”, European Lawyer izdevumā “Data
Protection & Privacy – Jurisdictional Comparisons”, Starptautiskā Preses institūta
pētījumā “Defamation Law in the European Union”, Sorosa fonda organizētā pētījumā
„Transparency of media ownership”, kā arī bijusi Latvijas pārstāve Eiropas datu
aizsardzības problemātikai veltītajos globālajos samitos – Annual European Data
Protection Intensive.
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