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Privacy in tijden van internet, sociale netwerken en big data

|Debat | 14-11-2017 Paleis der Academiën, Brussel

Privacy in tijden van internet, sociale netwerken en Big Data

Registreren (http://www.kvab.be/registratie/?

eventid=48&_=popup&width=768&height=720&iframe=true)

Bescherming van onze persoonsgegevens is een
grondrecht. Een verregaande digitalisering kenmerkt onze
leefwereld: internet-der-dingen, informatievergaring over
locaties, sociale media, het aanwenden van big data in het
profileren van passagiers en consumenten… Welke
gevaren voor onze privacy houden zich schuil in onze
digitale leefwereld?

Op 14 november publiceert de KVAB een Standpunt over de gevaren waaraan onze
privacy wordt blootgesteld in een wereld van big data. De aanbevelingen die worden
geformuleerd zijn bestemd voor iedere alerte burger maar ook overheden, bedrijven, ICT-
verantwoordelijken. In het bijzonder gaat ook aandacht gaat uit naar het onderwijs.

Aan de hand van concrete gevallenstudies worden de deelnemers aan het debat
geïnformeerd over de impact van big data op ons dagdagelijks leven. Staatssecretaris
Philippe De Backer reageert op het Standpunt. Aansluitend betrekken we u graag bij het
debat.

Programma: 

14-11-2017

1  Onthaal
Joos Vandewalle, KVAB, KULeuven (Organisator)

2  Welkom

3  Toespraak door de Staatssecretaris
Philippe De Backer, Staatssecrearis voor Privacy (spreker)

4  Case Studies

4.1  Veiligheid en lage-emissiezones zonder privacyverlies.

Paul De Hert, VUB (spreker)

4.2  Wat weet mijn auto eigenlijk nog meer, over mij?

Mireille Hildebrandt, VUB (spreker)

4.3  Big data en de AVG: het Big Data Rapport van de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer

Frank De Smet, Commissaris privacycommissie (spreker)

4.4  Betekenisvolle gegevensbescherming voor burgers in een veranderende media-omgeving

Jo Pierson, VUB (spreker)

4.5  Hoe cryptografie kan helpen om big data en privacy te verzoenen

Bart Preneel, KU Leuven (spreker)

5  Visie vanuit de bedrijfsvoering
Patrick Glenisson, Retailored (spreker)

6  Debat met spekers en publiek

7  Receptie

16:30 - 17:00

17:00 - 17:10

17:10 - 17:30

17:30 - 18:20

18:20 - 18:30

18:30 - 19:00

19:00 - 20:00
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De KVAB voedt het debat over
maatschappelijke, wetenschappelijke en
artistieke evoluties.
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