INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY
ONDER CONTROLE?!
Uw bibliotheek verzamelt zelf en via leveranciers veel data. Zo houdt u de leenhistorie van leden bij en beheert u
deelname aan cursussen en andere activiteiten. Met deze informatie richt u de programmering in uw Bibliotheek
effectief in naar klantvoorkeuren.
Maar wat als u deze persoonsgegevens niet goed beveiligt? Welke gevolgen heeft dit voor uw klanten? En voor u?
Weet u dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden als ze niet aan de complexe wetgeving
voldoen? Wat zijn de regels? En hoe sluit het beleid van uw Bibliotheek hierop aan?
Deze onderwerpen komen aan de orde tijdens vier bijeenkomsten over privacy en informatiebeveiliging. In
samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) organiseert
Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) deze bijeenkomsten voor directeuren en MT-leden van de
Bibliotheek. Ook wethouders en beleidsmedewerkers van uw gemeente zijn van harte welkom.

PROGRAMMA 2017
BIJEENKOMST INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY
9:30 - 10:00

Inloop en ontvangst
Openingswoord door Peter van Eijk, SPN portefeuillehouder Digitale Bibliotheek
Keynote speaker komt op voor de digitale rechten. Hij neemt u mee in de misleidende digitale
wereld en maakt duidelijk hoe u zoveel mogelijk grip houdt op internetrisico's.
Advocaat Mark Jansen van Dirkzwager Advocaten gaat in op de juridische kaders en
verplichtingen en de praktijk hiervan.
Sander Kok van Duvak/Protected neemt ons live mee in de wereld van het hacken. Mét aandacht
voor de cybersecurityscan, met een overzicht van uw belangrijkste waarden, bedreigingen en
kwetsbaarheden.
Een beveiligingsincident of datalek kan nu eenmaal gebeuren. Maar wat zijn de consequenties,
wat is de nasleep? Praktijkvoorbeelden van buiten de sector, belicht door Frank van Vonderen,
Verdonck, Klooster & Associates.
SPN & KB geven een doorkijkje naar een gezamenlijke aanpak. U krijgt inzicht, handvatten en
oplossingen aangereikt om informatiebeveiliging en privacy in uw bibliotheekorganisatie stevig
neer te zetten.

14:00

Afsluiting

MELD U AAN OP WWW.STICHTINGSPN.NL
ZWOLLE 20 APRIL | EINDHOVEN 9 MEI | ROTTERDAM 16 MEI | UTRECHT 18 MEI

SPREKERS BIJEENKOMST
INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY
Mark Jansen is advocaat van de sectie Intellectuele eigendom & IT-recht bij Dirkzwager
advocaten & notarissen te Arnhem. Hij is gespecialiseerd in het IT- en privacyrecht en
houdt zich bezig met cloud-contracten, privacy- en beveiligingsvraagstukken en het
beslechten van IT-geschillen. Mark publiceert regelmatig over privacy- en IT-kwesties in
vakliteratuur en op weblogs.

Sander Kok van Duvak/Protected ondersteunt organisaties bij het voorkomen, opsporen
en voorspellen van én reageren op cyberaanvallen, datadiefstal en datalekken. Hij weet
dat beveiligingsservices en -oplossingen hierbij essentieel zijn. Hij is expert in focus houden
in de wereld van mobiele communicatie, social business, het nieuwe werken en de digitale
werkomgeving.

Frank van Vonderen, Management Consultant Verdonck, Klooster & Associates. Zijn passie
ligt bij het organiseren van risicomanagement, denk hierbij aan security, privacy of IT risk
management. Frank helpt organisaties om dit zodanig in te richten dat zij enerzijds niet te
veel risico’s nemen, en dat anderzijds de bedrijfsvoering niet onnodig wordt belemmerd.

20 APRIL 2017 IN SCHOUWBURG ODEON, ZWOLLE
09 MEI 2017 IN HET PHILIPS MUSEUM, EINDHOVEN
16 MEI 2017 IN BIBLIOTHEEKTHEATER, ROTTERDAM
18 MEI 2017 IN UTRECHTS CENTRUM VOOR DE KUNSTEN, UTRECHT

MELD U AAN OP WWW.STICHTINGSPN.NL

SPN, De Stichting Samenwerkende POI's Nederland is de organisatie van de gezamenlijke Provinciale
Ondersteuningsinstellingen. Biblionet Groningen | Bibliotheekservice Fryslân | Biblionet Drenthe | Rijnbrink (Overijssel,
Gelderland) | ProBiblio (Noord-Holland, Zuid-Holland) | Zeeuwse Bibliotheek | BiSC (Utrecht) | Servicecentrum Flevolandse
Bibliotheken | Cubiss (Brabant, Limburg)

