Het Nationale
Privacy Congres 2017
Juridisch Post Academisch Onderwijs - SAVE THE DATE
Vrijdag 24 november 2017, van 09.30 tot circa 17.15 uur, Hilton Amsterdam
Dit jaar zal de Universiteit Leiden de 8e editie (sinds 2010) van het Nationale Privacy Congres organiseren.
Voor diegenen die zich nu al inschrijven, geldt een Early bird prijs tot 1 juni 2017.
Sprekers:
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.
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.

Mr.ir. A (Arnaud) Engelfriet, partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht, ICT-jurist en gesprecialiseerd in
internetrecht waar hij zich sinds 1993 mee bezighoudt. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide
sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom.
Mr. M (Mark) Jansen, advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen, gespecialiseerd op het gebied van ITen privacyrecht. Hij begeleidt onder meer de contractering van grote en kleine IT-projecten, adviseert
en procedeert bij mislukte automatiseringen.

Onderwerpen die dit jaar behandeld zullen worden zijn o.a.:
 Ingegaan wordt op Privacy actualiteiten: wat moet u nu weten als het gaat om privacy- en gegevensbescherming?;
 De stand van zaken m.b.t. de Uitvoeringswet AVG;
 Een update over de nieuwe ePrivacy Regulation met onder andere nieuwe cookieregels;
 Handhavingsonderzoeken en boetebesluiten van de Autoriteit persoonsgegevens over bijvoorbeeld Wifi-tracking;
 Opinies van de Werkgroep Art. 29 over onder andere de functionaris voor de gegevensbescherming en








gegevensoverdraagbaarheid;
Wat is de rol van de FG: klokkenluider, toezichthouder of vertrouwenspersoon?;
Waarheen gaat de weg? Vergezichten over de privacy- en gegevensbescherming na de Verordening;
Een debat over de bewerkersovereenkomst;
De ePrivacyVerordening: de stand van zaken en de discussiepunten;
Een overzicht van de belangrijkste rechtspraak;
Nut en noodzaak van bewerkersovereenkomsten;
Internationale doorgifte/privacy Shield.

Doelgroep
Advocaten, bedrijfsjuristen, compliance officers en privacy officers, functionarissen gegevensbescherming,
de rechterlijke macht.

Opleidingspunten
5 PO NOvA

Niveau
** Verdiepingsniveau (minimaal 1 jaar ervaring; voor deelname wordt basiskennis privacy recht aanwezig verondersteld)

Cursusprijs
Early bird prijs: €625,= Deze prijs zal tot 1 juni 2017 geldig zijn.
€ 695,= (vrij van btw) inclusief consumpties, borrel na afloop en cursusmateriaal.
10% korting voor Leidse Alumni
15% korting voor leden NVvIR, VPR (overige kortingen niet van toepassing)

Programma
09:00-09:30 Ontvangst met koffie/thee
09:30-09:45 Welkomswoord

Mw. Mr. (Hester) de Vries (Kennedy van der Laan)

09:45-10:45 Privacy Actualiteiten: wat moet u nu weten als het gaat om privacy-

Prof. dr.mr. G-J. (Gerrit-Jan) Zwenne (Universiteit
Leiden, Brinkhof)

en gegevensbescherming?
10:45-11:15 Koffiepauze

11:15-12:15 Paneldiscussie: wat is de rol van de FG: klokkenluider, toezichthoud- Moderator Mr. Q. (Quinten) Kroes (Brinkhof)

er of vertrouwenspersoon?
Annoying show-stopper of ultimate game-changer?
12:15-13:00 Big data vereist big law: gegevensbescherming is ook consumenten- Prof. mr. dr. P. (Peter) Blok (Universiteit Utrecht,
recht, mededingingsrecht,
Gerechtshof Den Haag)
gelijke behandeling (etc).
13:00-14:00 Lunch
14:00-14:45 Een debat over de bewerkersovereenkomst
Mr.ir. A (Arnaud) Engelfriet (ICT-recht) vs
Mr. M (Mark) Jansen (Ditrkzwager)
14:45-15:30 De ePrivacyVerordening: de stand van zaken en de discussiepunten Mw. Mr. (Hester) de Vries (Kennedy van der Laan)
15:30-16:00 Theepauze
16:00-16:45 Berichten van de Toezichthouder: wat heeft de Autoriteit perWordt binnenkort bekendgesteld
soonsgegevens ons dit jaar te melden
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