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16.9.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä
16.9.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Tässä koulutuksessa saat ajankohtaisia vinkkejä tietosuojavastaavan tehtävien
hoitamiseen.

Kenelle:

Koulutus sopii tietosuojavastaaville tai muille henkilötietojen käsittelyn
vastuuhenkilöille niin yrityksissä, julkisella sektorilla kuin kolmannella sektorilla.

Asiantuntija: 

Asiantuntijana toimii KTL Mikko Viemerö(CIPP/E, CIPM, CIPT), joka on saanut
erinomaista palautetta vahvasta osaamisestaan sekä selkeästä esiintymistavastaan.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Tässä koulutuksessa saat ajankohtaisia vinkkejä tietosuojavastaavan
tehtävien hoitamiseen.

Koulutuksessa käydään läpi mm.:

ajankohtaista tietosuojassa
tietosuojavastaavan tehtävät
tietosuojan hallinnointi
osoitusvelvollisuus ja dokumentointivelvoitteet
DPIA-arviointien tekeminen
tietovuotojen tutkinta ja ilmoittaminen
läpinäkyvyys ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
sopimusvaatimukset ja kv. henkilötietojen siirrot

Kenelle:

Koulutus sopii tietosuojavastaaville tai muille henkilötietojen käsittelyn
vastuuhenkilöille niin yrityksissä, julkisella sektorilla kuin kolmannella
sektorilla.

Asiantuntija: 

Asiantuntijana toimii KTL Mikko Viemerö (CIPP/E, CIPM, CIPT), joka on
saanut erinomaista palautetta vahvasta osaamisestaan sekä selkeästä
esiintymistavastaan.

Ohjelma

11.55 Etäosallistujien yhteyden avaus

12.00 Tervetuloa! Tuottaja Arja Kuitunen, Kauppakamarin koulutus

12.05 Tietosuojavastaava Mikko Viemerö

ajankohtaista tietosuojassa
tietosuojavastaavan tehtävät
tietosuojan hallinnointi
osoitusvelvollisuus ja dokumentointivelvoitteet
DPIA-arviointien tekeminen
tietovuotojen tutkinta ja ilmoittaminen
läpinäkyvyys ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
sopimusvaatimukset ja kv. henkilötietojen siirrot

16.00 Koulutus päättyy

Päivän aikana pidetään kaksi taukoa, noin klo 13.30 – 13.45 sekä noin klo 14.50-15.00.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu[at]kauppakamarikoulutus.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta.13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen tai laivaseminaariin
voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja
ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja.Peruutusoikeus päättyy aina päivämääristä riippumatta asiakkaan
aloittaessa koulutuksen suorittamisen esimerkiksi kirjautumalla koulutukseen sisältyvään verkkoosioon. Tämän jälkeen peritään koko osallistumismaksu.Peruutukset on
tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.Helsingin Kamari Oy:llä on
oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelmanmuutoksiin.
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