Privacy Enschede
Privacy is dood, lang leve de privacy
Volgens Artikel 12 van De Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens heef iedereen recht op privacy. Deze rechten komen
steeds meer onder druk te staan door ‘noodzakelijke’ registratie van
alles wat je online en daarbuiten doet. De documenten van Edward
Snowden hebben ons laten zien dat we niet meer zonder meer uit
mogen gaan dat we privacy hebben.
Met dit evenement willen we laten zien dat welke bedreigingen er nu zijn voor de je eigen privacy
en wat je kunt doen om deze toch te behouden.

Vertoning documentaire “Panopticon”
Donderdag 17 April 2014 / 19:00-21:00 / Concordia
Met een introductie van Dave Borghuis en Q&A met de documentaire maker Peter Vlemmix

Brenno de Winter : ”Ik heb niets te verbergen, maar dat gaat je niets aan!”
Zaterdag 19 April 2014 / 14:00 – 15:00 / HUB Twente
Heel snel roep je dat je niets te verbergen hebt, maar wat zeg je eigenlijk als je dat roept? Heb je
misschien toch wat te verbergen of beloof je wel heel veel zonder het door te hebben.

Lezing Arjen Kamphuis
Vrijdag 25 April 2014 / 20:00 – 21:00 / TETEM
Dankzij Edward Snowden kunnen de ergste vermoedens van security specialisten nu met
documentair bewijzen besproken worden. Het tijd om ons de belangrijkste vraag te stellen: wat
gaan we er aan doen?

Martijn van der Veen : “Hoofdpijndossier privacy”
Zaterdag 3 Mei 2014 / 14:00-15:00 / Bibliotheek Enschede
Martijn, privacyconsultant en projectleider, kijkt met vertrouwen naar de toekomst (mits goed
geregeld). Is kritisch zonder activist te zijn. Publiceert over privacy en projectmanagement,
bureaucratie, zorgverzekeringen en slimme meters.

Douwe Schmidt : “Het is een rot netwerk, maar het is wel ons netwerk”
Zaterdag 10 Mei 2014 / 14:00-1500 / TwentseWelle
Het internet is een fundamenteel verkeerd begrepen technologie waar we met de dag meer
afhankelijk van zijn. In mijn bijdrage aan het Privacy Event Enschede zal ik ingaan op de politieke
kant van het net.

Privacy Cafe
Zaterdag 17 Mei 2014 / 14:00 – 17:00 / TkkrLab / Performance Factory
Bij het Privacy Café (ook bekend als Cryptoparty) leer je je persoonlijke gegevens te beveiligen.
Neem je laptop / smartphone mee en beveilig deze onder deskundige begeleiding van BOF en
hackerspace vrijwilligers.
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