Privacy is dood, lang leve Privacy

Privacy Event Enschede
Privacy is dood, lang leve Privacy
Volgens universele rechten van de mens heeft iedereen recht op privacy. Deze rechten komen steeds
meer onder druk te staan door 'noodzakelijke' registratie van alles wat we on- en offline doen. De
documenten van Edward Snowden heeft ons laten zien dat we niet meer zonder meer uit mogen
gaan dat we privacy hebben. Met 'Privacy is dood, lang leve de privacy' willen we laten zien welke
bedreigingen er zijn voor je eigen privacy maar ook wat je kunt doen om deze toch te behouden.
Het doelpubliek is iedereen die geïnteresseerd is in privacy en gebruik maakt van internet dus
eigenlijk iedereen in Enschede en Nederland.
Wij zouden u willen vragen om te vragen om dit evenement te sponsoren. Dit evenement wordt
geheel door vrijwilligers georganiseerd en de sponsorgelden en donaties zullen gebruikt worden om
de kosten voor dit event te dekken.
Huidige planning van het programma is (onder voorbehoud) :
De lezingen worden op verschillende locaties gehouden zoals bijvoorbeeld Bibliotheek Enschede,
HUB053, TETEM en TwentseWelle.
Week 1, Opening
Opening met 'Panopticon' documentaire en Q&A Peter Vlemmix bij Concordia
Synopsis: Controle op onze levens neemt toe, en privacy verdwijnt. Maar hoe gebeurd dit precies en
wanneer gaan we de gevolgen echt merken?
Lezing Brenno de Winter
Brenno de Winter is een Nederlandse onderzoeksjournalist met specialisatie in IT-beveiliging en
privacy. Brenno is bekend geworden met informatieverzoeken op basis van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) en met zijn publicaties over het kraken van de OV-chipkaart.
Week 2, Lezing Douwe Schmidt
Dosch schrijft over data, privacy, veiligheid, politiek en EU data-protection law. Houdt voor BOF
zijn Data logboek bij.
Week 3, Bits Of Freedom
Bits of Freedom komt op voor vrijheid en privacy op internet. Deze grondrechten zijn onmisbaar
voor ontplooiing, technologische innovatie en de rechtsstaat.
Week 4, Lezing Arjan Kamphuis
Arjan is een veelgevraagde internationale spreker over onderwerpen zoals nieuwe technologische
ontwikkelingen en informatie beveiliging.
Week 5: Afsluiting, Cryptoparty
Leer de basis van veilig en anoniem browsen op internet. Hierbij worden gebruik van tools zoals
PGP (email encryptie) en TOR (anoniem browsen) uitgelegd en meteen geïnstalleerd op je laptop.
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Indien u een afwijkend bedrag of in natura zou willen sponsoren is dit ook mogelijk, vraag naar de
mogelijkheden.
We zijn vrijgesteld van BTW.
Zie ook onze website op http://privacy-event.nl
Betalings mogelijkheden :
Bitcoin : 12nsMZG35RGHKqDRjnUhvJgFGJKtqyCoxF
Bank rekening : NL46RABO0148126472,
Tnv Dave Borghuis,
betalingskenmerk 'Privacy event Enschede'
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Dave Borghuis
Mobiel : 06-56869903
Email : dave@privacy-event.nl

