Den digitale arv
Hjælp, hvad gør jeg med mine egne og familiens data på nettet?

Vær med til et inspirerende gå-hjem-møde på Hovedbiblioteket i Aalborg
onsdag d. 2. november kl. 16.30 – 18.15.
Landsforeningen Liv&Død sætter fokus på den digitale arv og vil samtidig komme med oplysninger om,
hvad du kan gøre ved din og familiens data på nettet.
Kom og hør om:
 Danskernes adfærd på nettet.
Uddrag af resultaterne fra Danmarks eneste repræsentative undersøgelse om danskernes adfærd
samt deres holdninger til og interesse for digitale spor og især digital arv.
 Den digitale arv – hvem arver afdødes digitale bo?
Hvad skal du juridisk være opmærksom på i forbindelse med din digitale arv? Hvordan sikrer du den?
Hvilke juridiske løsninger findes der inden for digital arv?
 Hvad gør du med dine egne og familiens data på nettet?
o Du vil dele dine data – hvor og hvordan?
o Du har mistet en pårørende – hvad gør du?

Læs mere på www.livogdoed.dk

Aalborg Bibliotekerne er vært ved en kop kaffe eller te i pausen.
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmeld dig her: www.aalborgbibliotekerne.dk

Program
Kl. 16.30

Kl. 16.45

Velkomst
-

Præsentation af tema og oplægsholdere.

-

Filmen ”Din digitale bedemand”.

v/Inge Nesgård, Formand for Landsforeningen Liv&Død
Danskernes adfærd på nettet.
-

KL. 17.00

Kl. 17.20
Kl. 17.30

Kl. 17.45
Kl. 18.15

Uddrag af resultaterne fra Danmarks eneste repræsentative
undersøgelse om danskernes adfærd samt deres holdninger til og
interesse for digitale spor og især digital arv.

v/ Mogens Balling direktør i Landsforeningen Liv&Død
Den digitale arv – hvem arver afdødes digitale bo?
-

Hvad skal du juridisk være opmærksom på i forbindelse med din
digitale arv? Hvordan sikrer du den?

-

Hvilke juridiske løsninger findes der inden for digital arv?

v/ Per Nielsen, Advokat hos Advodan Aalborg
Pause
Hvad gør du med dine egne og familiens data på nettet?
-

Du vil dele dine data – hvor og hvordan?

-

Du har mistet en pårørende – hvad gør du?

v/ Kirsten Søndergaard, sekretariatschef i Landsforeningen Liv&Død
Dialog og spørgsmål
Afslutning
v/Inge Nesgård, Formand for Landsforeningen Liv&Død

