Juridisch Post Academisch Onderwijs

Het Nationale Privacycongres 2018
Mövenpick Amsterdam, 5 PO NOvA
Op vrijdag 23 november zal de Universiteit Leiden de 9de editie van het nationale
privacycongres organiseren. Wat zijn de bevindingen en conclusies een half jaar
na de invoering van de AVG?! Alle actualiteiten van het afgelopen jaar en nieuwe
ontwikkelingen van het aankomend jaar zullen besproken worden.
Deze dag zal worden georganiseerd in samenwerking met:
Prof. dr.mr. G-J. (Gerrit-Jan) Zwenne, advocaat bij Brinkhof advocaten
te Amsterdam en hoogleraar eLaw@Leiden. Centrum voor Recht en de
Informatiemaatschappij, Universiteit Leiden
Prof. mr.dr. P. (Peter) Blok, hoogleraar Octrooirecht en privacy. Hij is verbonden
aan het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van de UU. Daarnaast
is hij raadsheer in team handel van het gerechtshof Den Haag. Hij is gespecialiseerd
in het intellectueel eigendomsrecht, het privacyrecht en de bescherming van
persoonsgegevens.							g
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Bij ons leer je de wereld kennen

Mr. Q. (Quinten) Kroes, advocaat-partner bij Brinkhof, en adviseert en
procedeert over technologie- en privacyregulering. Hij schrijft en spreekt
regelmatig over privacy.
Mw. Mr. (Hester) de Vries, advocaat Kennedy Van der Laan. Zij is een van de
vooraanstaande Nederlandse deskundigen op het gebied van de wetgeving ter
bescherming van persoonsgegevens
Concept programma
09:00-09:30
Ontvangst en registratie
09:30-09:40
Welkom Hester de VRIES
09:40-10:40
Actualiteiten Gerrit-Jan ZWENNE
10:40-11:00
Koffie/thee
11:00-11:45
ePrivacyverordening Quinten KROES en/of
Nicole WOLTERS RUCKERT
11:45-12:30
Berichten uit Brussel Herke KRANENBORG
12:30-13:30
Lunch
13:30-14:15
Collectieve acties Otto VOLGENANT – [tegenstanders]
14:15-15:00
[AVG-onderwerp] Hester DE VRIES
15:00-15:20
Thee/koffie/fris
15:20-16:15
Berichten van de toezichthouder Wilbert TOMESEN en
Q&A o.l.v. Peter BLOK
16:15-17:30
Borrel
Doelgroep
Advocaten, bedrijfsjuristen, compliance officers en privacy officers, functionarissen
gegevensbescherming, de rechterlijke macht. Dit congres is voor de echte
professionals! Mensen die al meer dan 3 jaar ervaring hebben in het
privacyrecht.

Prijs
Er geldt een vroegboekkorting tot aan 1 juni! Indien u zich aanmeldt voor
1 juni 2018 en tevens lid bent van de verenigingen VPR of NVvIR geldt er
een actieprijs van €550,=. Indien u zich aanmeldt voor 1 juni 2018 en géén
lid bent van onderstaande verenigingen geldt de prijs van € 625,=. Overige
kortingen niet van toepassing voor 1 juni 2018!!

Voor meer informatie klik hier
Om u direct in te schrijven klik hier

