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ISOC er en av organisasjonene som faktisk har innflytelse over
Internett – dette kan du være med på ved å bli medlem!
Vi rekrutterer i perioden fremover – snakk med kollegaer, familie, venner og bekjente og
fortell om arbeidet til ISOC. Her er noen ord om hva vi driver med.
•
•
•

Vi er med og former fremtidig policy for domener internasjonalt og i Norge.
Vi arrangerer medlemsmøter om bruken av internett og aktuelle tema rundt dette,
inkludert historien, personvernet og politikken.
Vi er med i samfunnsdebatten, og skriver svar på høringer

Internet Society sin hovedside: http://www.internetsociety.org/
ISOCs formål: https://www.internetsociety.org/who-we-are/mission
Innmelding: https://portal.isoc.org/join (velg “Norway Chapter”)
Du finner oss på Facebook, Twitter og Linkedin. Søk etter “ISOC Norge” eller “Internet
Society Norway Chapter”. Vi har også et webgrensesnitt (“Connect”) til epost-lista vår på
isoc.org.
• https://www.linkedin.com/company/10614713/
• https://www.facebook.com/InternetSocietyNorwayChapter/
• https://twitter.com/ISOCNorway
• https://connect.internetsociety.org/
Oversikt over alle “Communities” du som medlem kan delta i:
https://connect.internetsociety.org/communities/allcommunities
Som medlem av dette fellesskapet, vil du være i stand til å starte diskusjoner ved å sende en
e-post til internetsociety-norway@connectedcommunity.org eller opprette en ny melding på
Connect. Følg oss også på Facebook og Twitter!

Fra ISOC Norge medlemsmøte, 11. oktober
The Commons Conservancy - et juridisk hjem for åpen kildekode i Europa - 11.
oktober 2017 kl 1800
NORIDs lokaler, 4. etasje St. Olavs plass 2, Oslo. Inngang forbi Teketopa og opp trappa.
Jan Meijer er nordisk ambassadør for The Common Conservacy, og ga en interessant
presentasjon som ble streamet direkte. Opptak kan sees
på: https://www.youtube.com/watch?v=8EkVp2nsGTY .
Takk til Norid for lokaler, pølser og forfriskninger!

GDPR forklart på et forståelig språk
Dette er en god artikkel fra Aftenposten:
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/V00pr/Personvernrevolusjonen-er-pa-veiSnart-gir-EU-deg-mer-kontroll-over-personopplysningene-dine--Bjorn-Stark

Velg et bilmerke som tillater at du selv eier dine kjøredata
Dataanlegget i nye biler er tilknyttet internett og de registrerer mer og mer om ditt
kjøremønster. Disse data er nyttige for deg, men de kan misbrukes i gale hender. Neste
gang du kjøper ny bil, sjekk i kontrakten at du selv eier disse dataene. Det må være opp til
deg å velge hvem du skal dele dem med. Noen billeverandører vil hevde at de skal
bestemme hva dine data skal brukes til. For at de skal kunne bestemme det uten ditt
samtykke, må dataene lagres slik at de ikke kan knyttes til deg.
Et godt eksempel fra en bil-leverandør:
“I instruksjonsboken heter det at Toyota ikke vil videreformidle de registrerte dataene til en
tredjepart, unntatt når det foreligger samtykke fra bileier, når politiet eller en domstol
anmoder om informasjonen, hvis det skal brukes av Toyota i et søksmål eller når dataene
brukes til forskningsformål hvor dataene ikke er knyttet til en bestemt bil eller eier.”
Du kan bidra til en tilsvarende praksis ved å stille krav ved neste bilkjøp.
https://www.tu.no/artikler/denne-dingsen-overvaker-bilisters-kjorestil-na-vil-de-brukekjoredataene-pa-helt-nye-omrader/408082
NAF støtter dette synet i: http://www.tv2.no/nyheter/8176341/
Spesielt interesserte kan også lese en juridisk vurdering:
https://www.mayerbrown.com/files/Publication/d9fa82f6-0cd1-4fdb-beb78472ce6e66b3/Presentation/PublicationAttachment/47eb74d6-8e19-4a42-95b4855d0cf052ab/UPDATE_Connected_and_Autonomous_Vehicles_in_Europe.pdf

Internett innholdsblokkering
Det er med bekymring vi ser at denne metoden mer og mer brukes av myndigheter og også
er ønsket brukt av andre. Internet Society har beskrevet hvorfor vi mener at dette ikke er en
hensiktsmessig metode for å blokkere ulovlig innhold. Les og lær fra artikkelen:
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-content-blocking/
Mekanismer vi ser brukt til blokkering kan være basert på protokoll, inspeksjon av pakker,
URLer, på en plattform (f.eks søkemotorer) eller DNS-basert blokkering.

Ny nasjonal portal for beredskapsinformasjon - sikresiden.no
Slik sprer de trygghet i universitets- og høyskolesektoren. En god ide også for andre
sektorer?
https://khrono.no/samfunn/2017/10/sikre-siden

Er du hekta?
Designere og ingeniører i Silicon Valley skjermer seg for teknologien de selv har laget. De er
redd alle distraksjonene gjør oss avhengige og at de kan skade den psykiske helsen vår.
https://nrkbeta.no/2017/10/11/justin-rosenstein-skapte-likerknappen-men-har-i-dag-slettetfacebook-appen/

Kalender:
•

FSCONS
4-5 november 2017 i Oslo.
https://fscons.org/2017/
“The Free Society Conference and Nordic Summit (FSCONS) is a meeting place for
social change, focused on the intersection between technology, culture and society.”
ISOC Norge vurderer å ha stand på FSCONS, en konferanse med temaer som kan
være interessante også for våre medlemmer. Der vil en også møte
konferansedeltagere som kan ha interesse for vårt arbeid i ISOC Norge.

