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21.3.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä
21.3.2022

Etätoteutus:

Tässä koulutuksessa saat ajankohtaisia vinkkejä tietosuojavastaavan tehtävien
hoitamiseen.

Kenelle:

Koulutus sopii tietosuojavastaaville ja muille tietosuojan vastuuhenkilöille niin
yrityksissä, julkisella sektorilla kuin kolmannella sektorilla. Osallistujilta edellytetään
ymmärrystä tietosuojan perusasioista.

Asiantuntija: 

Asiantuntijana toimii SOK:n tietosuojavastaava, 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 ja asema
tietosuojan hallinnointi
osoitusvelvollisuus ja dokumentointivelvoitteet
tietosuoja-/DPIA-arviointien tekeminen
henkilötietojen tietoturvaloukkausten arviointi ja
ilmoitusvelvollisuus
läpinäkyvyys ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
sopimusvaatimukset ja kv. henkilötietojen siirrot

Kenelle:

Koulutus sopii tietosuojavastaaville ja muille tietosuojan vastuuhenkilöille
niin yrityksissä, julkisella sektorilla kuin kolmannella sektorilla. Osallistujilta
edellytetään ymmärrystä tietosuojan perusasioista.

Asiantuntija: 

Asiantuntijana toimii SOK:n tietosuojavastaava, 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! 
asiantuntija Janne Kettunen, Kauppakamarin koulutus

12.05 

ajankohtaista tietosuojassa
tietosuojavastaavan tehtävät ja asema
tietosuojan hallinnointi
osoitusvelvollisuus ja dokumentointivelvoitteet
tietosuoja-/DPIA-arviointien tekeminen
henkilötietojen tietoturvaloukkausten arviointi ja ilmoitusvelvollisuus
läpinäkyvyys ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
sopimusvaatimukset ja kv. henkilötietojen siirrot

tietosuojavastaava Mikko Viemerö, SOK

16.00 Koulutus päättyy

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

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiantuntijat

Mikko Viemerö
Tietosuojavastaava 

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.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. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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