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      Danish Information Application Group 
 

 

DIAG partnermøde  

Onsdag den 29. november 2017 kl. 17:00 i  

IDA Mødecenter (Ingeniørforeningen) 

Kalvebod Brygge 31, 1560 København V 

med emnet 

 

Din historie på nettet  

v/Per Andersen, DIAG Partner og bestyrelsesmedlem DIS-Danmark Slægt & Data   

Det er efterhånden velkendt, at man skal tænke over, hvilke informationer man lægger på Facebook 

og andre sociale medier, der skaber en elektronisk spor af dit liv. 

 

Men det er mindre kendt, at et større og større antal historiske kilder nu findes online og i øvrigt 

tilgængelige. Det betyder, at man kan finde oplysninger om din person, historie og familiemæssige 

baggrund. 

 

Per tager udgangspunkt i en konkret person blandt deltagerne og viser, hvordan man i virkeligheden 

kan finde oplysninger om denne person. 

 

En anden del af indlægget handler om en række tilfælde, som Per har løst med at finde forsvundne 

personer, ukendte halvsøskende, biologiske forældre og lignende tilfælde – ved udstrakt brug af de 

online kilder, der i dag er tilgængelige. 

 

Endelig kommer indlægget ind på, hvilke regler, der gælder for adgang til sådanne personlige 

oplysninger, og hvordan man som borger er beskyttet og fremover vil være beskyttet af den nye 

persondataforordning. 

  

Efter det faglige arrangement er der middag kl. 19.00 i Restaurant Tårnet, der er IDA’s bedste 

restaurant og som igen forventes at leve op til partnernes forventninger til den del af arrangementet. 

Til middagen er én repræsentant for hver partnervirksomhed inviteret. Gæster er som altid 

velkomne mod en forudbetaling på kr. 700. Tilmelding til arrangementet stiles til DIAGs 

sekretariat, mail diag@dit.dk. 

 

Med venlig hilsen 

DIAG / Per Andersen  

 
PS: Bemærk, at DIAGs retningslinjer vedr. "No Show" er gældende  

• No Show defineres som udebliven fra et møde efter tilmelding, men uden efterfølgende framelding inden kl. 15.00 

dagen før mødedatoen (eller seneste hverdag før denne). Framelding kan ske telefonisk - til Sekretariatet 

(diag@dit.dk - telefon: 33 17 97 94), eller til "Arrangøren" fra bestyrelsen (per@andersen1.dk telefon 53 39 15 

00.  

• No Show medfører debitering af et udeblivelsesgebyr svarende til "Gæsteprisen" (pt. kr. 700,-).  
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