Målgruppe
Konferencen henvender sig til
personer med interesse for politik
og it-ledelse, e-governance,
it-jura, producenter og brugere af
it samt alle, der beskæftiger sig
professionelt med teknologi.
Arrangører
logica, Teknologisk Institut,
Alexandra Instituttet,
Dansk Privacy Netværk og DELTA
Dato
12. november 2008
fra kl. 9.00 – 16.15
Sted
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
DK 2820 Gentofte
Pris
Kr. 3.000,- ekskl. moms,
inkl. frokost
Tilmelding
www.pytmedprivatlivet.dk
Senest 5. november.
OBS!
Husk også it-sikkerhedskomitéens
konference Privatliv på profilen
i industriens hus, Pyramiden

Privacy by design
CIA konfiskerer en
betaling fra en dansk
kjoleforretning i Maribo.
Persondataloven tilsidesættes så fotoregistreringen
over Storebælt bliver
brugt til at afgøre, om en
sygemelding er lovlig.
Hvornår støtter teknologien
vores hverdag og hvornår
begrænser den vores
privatliv?
Hvor går grænsen for
dit privatliv?
Konference
12. november 2008

Teknologi er
ikke neutral
De værdier vi bygger
vores samfund på, kan
understøttes eller modarbejdes af de teknologiske
løsninger, vi anvender. Et
godt design kan medvirke
til at hindre misbrug.
Det kaldes privatlivsfremmende teknologi eller
Privacy Enhancing
Technologies (PET).

Konferencens temaer
Hvad er det, der skal beskyttes, og hvorfor er det
vigtigt? Hvad forhindrer os
i at beskytte egne data?

Men hvem efterspørger
det? Er det ikke bare en
udgift for folk med rent
mel i posen til noget
der kun er til glæde for
forbrydere? Og har vi ikke
lovgivning der hindrer
misbrug?

Teknikken som den er – og
som den burde være. Hvor
er svaghederne i de eksisterende løsninger og kan
det gøres anderledes?

Hvad er lovgrundlaget og
hvor kommer lovgivningen
til kort?
Det koster at beskytte sig,
men kan det vendes til en
økonomisk fordel?

Kan vi anvende teknologien mere sikkert og intelligent eller er det bare for
bøvlet at beskytte sig?
Hvilke krav kan vi stille til
producenter og serviceudbydere?

9.00 – 9.15
Registrering
9.15 – 9.25	Velkomst
	Seniorkonsulent Torben Jørgensen,
Teknologisk Institut
9.25 – 9.55	Rent mel i posen?
Seniorkonsulent Mikael Hertig, logica
9.55 – 10.05
Terrorristen fra Maribo
	Indehaver Christa Møllgaard-Hansen,
Christabella’s
10.05 – 10.35	Keynote 1: Overvågningssamfund?
Journalist Frank Esmann
10.35 – 11.00 Pause
11.00 – 11.30	Keynote 2: Privacy Enhancing Technologies
	Jan Camenisch, IBM Zürich Research
Laboratory
11.30 – 12.00	Jura: Hvad siger loven?
Chefjurist, Jacob Mchangama, CEPOS
12.00 – 12.30	Privacy som indtægt eller udgift?
Professor Jens Perch Nielsen, Cass
Buisness School London, Stifter og Ejer
af Festina Lente
12.30 – 13.20 Frokost
13.20 – 13.50	Privacy by design
	Specialist i trådløse teknologier
Thomas Sørensen, DELTA
13.50 – 14.20	Ambiant Assisted Living og privatlivet
	Seniorkonsulent og speciallæge Niels Boye,
Teknologisk Institut
14.20 – 14.50	Lovgrundlag for ambient intelligence
Direktør Frederik Kortbæk, FK Consulting
14.50 – 15.10 Pause
15.10 – 16.00 Paneldiskussion
	Retspolitisk ordfører for Enhedslisten
Line Barfod,
Filosof Lene Andersen,
Chefkonsulent Henning Mortensen, DI,
medlem af IT Sikkerhedskomiteen
Ordstyrer souschef Bent Blistrup,
Teknologisk Institut
16.00 – 16.15 Afrunding
	Innovationschef Jakob Illeborg Pagter,
Alexandra Instituttet A/S

