Personvernkommisjonen
inviterer til åpent møte om

media og personvern
7. februar 2008

Personvernkommisjonen
inviterer til åpent møte om
media og personvern
7. februar 2008
Personvernkommisjonen ble
oppnevnt i statsråd i 2007.
Kommisjonen skal gjennom sitt
arbeid blant annet dekke de
viktigste områdene som
fremheves i mandatet:
1) personvern i helsesektoren,
2) personvern i samferdselssektoren,
3) personvern i arbeidslivet,
4) personvern for barn og unge og
5) personvern og media.
Kommisjonen planlegger å
gjennomføre åpne debattmøter
innenfor disse områdene utover
våren 2008. Hensikten er å skape
offentlig debatt og oppmerksomhet
rundt de personvernutfordringene
som identifiseres innen disse
samfunnsområdene. Seminaret om
personvern og media er først ut.

Program
Kl 09.15-09.30
Fremmøte, kaffe/te
Kl 09.30- 10.00

Posene, sekkene og personvernets fremtid.
Georg Apenes, direktør for Datatilsynet.
Kl 10.00-10.30

Er den teknologiske utvikling en fare for personvernet?
Og hva bør i så fall de rettslige tiltakene være?
Rune Opdahl, advokat i Wiersholm.
Kl 10.30-11.00

Personvernkommisjonen og ytringsfriheten.
Bør personvernkommisjonen følge opp noen av de forslag
ytrinsfrihetskommisjonen la frem i sin innstilling?
Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, tidligere sekretær for
ytringsfrihetskommisjonen.
Kl 11.00-11.15
Kaffe/te og frukt
Kl 11.15-12.15

Når det private blir offentlig - og det
offentlige blir privat.
Ivaretar dagens lover og pressens selvjustis
personvernet godt nok?
Generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold,
advokat i Wiersholm Kyrre Eggen og advokatfullmektig i
Advokatfirmaet Hjort Ina Lindahl.
Kl 12.15-13.00
Lunsj

Seminaret avholdes
7. februar 2008 på Håndverkeren
Kurs og Konferansesenter
Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo.
Kl. 09.15-15.00

Kl 13.00-14.00

Bør vi få et redaktøransvar for brukergenerert
innhold?
Trenger vi nye regler?
Innledning ved generalsekretær i Norsk Redaktørforening
Nils E. Øy og redaktør i Aften Hilde Haugsgjerd.
Kl 14.00-15.00

Påmeldingsfrist: 1. februar.
For påmelding, se
www.pvk.no/paamelding.shtml

Pøbler på nett.
Bør det frie ord på nett redigeres?
Innledning ved Dagbladets mediekommentator
Jan Omdahl, Aftenpostens debattredaktør, Knut Olav Åmås
og Hilde Sandvik, debattredaktør i Bergens Tidende.

