VMC Studiemiddag

AVG en third party cookies: een onwerkbare situatie?
Vrijdagmiddag 29 juni 2018, 14.30-17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Instituut voor Informatierecht (IViR), Nieuwe Achtergracht 166 1018 WV Amsterdam
(gebouw REC-A, derde verdieping, ‘moot court’ room, zaalnr A3.15)

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Tijdens
deze studiemiddag staat centraal wat de gevolgen van deze verordening en de aankomende ePrivacyverordening zijn voor online gedrag. Aan bod komen third party cookies zoals advertising
cookies en cookies van social media. Wat is het juridisch kader? Wat gebeurt er feitelijk aan
verwerkingen en welke gevolgen heeft dit op jouw persoonlijke levenssfeer? Op welke manier
kunnen aanbieders van een website hun publiek informeren over deze verwerkingen en hoe ver reikt
de verantwoordelijkheid van de site-aanbieder voor de verwerkingen die plaatsvinden door deze
third parties? Wat zijn mogelijke oplossingen?
Drie sprekers zullen verschillende invalshoeken belichten:
-

-

-

Ot van Daalen (advocatenkantoor Root Legal en Instituut voor Informatierecht) zal het
huidige en toekomstige juridische kader voor cookies schetsen. Hij gaat in op de ePrivacyregels en de AVG, en de verhouding tussen die twee. Ook bespreekt hij de ePrivacyverordening.
Joost Negenman (Privacy Officer Stichting Nederlandse Publieke Omroep) zal uiteenzetten
welke gegevensverwerkingen er plaats kunnen vinden met behulp van third party cookies,
met name op het gebied van advertising en social media en hoe je hierover het publiek
informeert.
Berend van der Eijk (advocaat Bird&Bird) spreekt over de ethische kant van het online
verzamelen van gegevens en wat de gevolgen kunnen zijn van profiling, algoritmen en het
delen van gegevens door social media aanbieders met derden.

Bovengenoemde introducties worden gevolgd door een discussie.
De studiemiddag begint om 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) en wordt om 17.00 uur afgesloten
met een borrel. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de moot court-zaal van de rechtenfaculteit van de
Universiteit van Amsterdam, gelegen op de derde verdieping van het nieuwe gebouw van de
rechtenfaculteit (Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam, gebouw REC-A). Bereikbaar via de
metro (station Weesperplein) en tramlijnen 10 en 7.
Aanmelding kan plaatsvinden door een email te sturen naar: studiemiddag@mediaforum.nl
Toegang is voor leden gratis. Niet-leden betalen € 20,=. Als je reeds bent aangemeld ontvang je hier
spoedig een bevestiging van.
Indien u advocaat bent krijgt u ter plekke een deelname-certificaat om de gevolgde Studiemiddag
voor twee opleidingspunten te kunnen opgeven bij de NOvA.

NB: de studiemiddag wordt voorafgegaan door een algemene ledenvergadering van de Vereniging
voor Media- en Communicatierecht, aanvang 13.45 uur.

