Dataa koskeva sääntely 26.10.2020
Aika:
26.10.2020 klo 09.00 - 12.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 26.10.
Datasta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista puhutaan kaikkialla. Dataan liittyy
paljon liiketoimintamahdollisuuksia, mutta datan keräämiseen, jakamiseen ja käyttöön
liittyy myös juridisia riskejä. Tässä koulutuksessa saat hyvän yleiskäsityksen dataa
koskevasta lainsäädännöstä. Säädösten tunteminen auttaa välttämään datan
hyödyntämiseen liittyvät juridiset sudenkuopat. Tilaisuudessa perehdytään mm.
seuraaviin teemoihin:
• kuka omistaa datan ja miten sitä voi suojata
• miten analytiikkatietoa saa hyödyntää
• millaista tietoa yritys saa kerätä
• miten tietoa saa jakaa
• miten suojata liikesalaisuuksia koskevaa tietoa.
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat varmistaa, että omassa organisaatiossa
kerätään, käytetään, suojataan ja jaetaan dataa säädösten mukaisesti. Tilaisuus sopii
myös juristeille, jotka kaipaavat selkeää kokonaiskuvaa dataa koskevan sääntelyn
nykytilanteesta.
Asiantuntija(t):
Lakimies Mika Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari
Senior Associate Iiro Nurminen, Dottir Asianajotoimisto Oy
Partner Sara Tuomala, Dottir Asianajotoimisto Oy
Ohjelma:
09.00
Tiedon omistajuus
• Kuka omistaa datan?
• Miten tietoa voi suojata?
• Tietokantojen suoja
• Käyttöoikeudet dataan ja tyypilliset sopimusehdot niihin liittyen
Senio Associate Iiro Nurminen, Dottir Attorneys Ltd
Partner Sara Tuomala, Dottir Attorneys Ltd
Liikesalaisuudet ja tiedon salassapito
• Lainsäädännöstä johtuva liikesalaisuuksien suoja
• Salassapitosopimukset
Lakimies Mika Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

10.45
Tauko
11.00
Tiedon kerääminen, käyttäminen ja jakaminen
• Datan keräämiseen, käyttämiseen ja jakamiseen liittyvät mahdollisuudet ja
rajoitukset
• GDPR:n ja muun tietosuojasääntelyn asettamat reunaehdot henkilötiedon
käsittelylle
• Tyypilliset sopimuksista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet
• DPA:t (data processing agreements)
• Analytiikkatiedon hyödyntäminen (henkilötiedot vs. anonyymi tieto)
Senior Associate Iiro Nurminen, Dottir Attorneys Ltd
Partner Sara Tuomala, Dottir Attorneys Ltd
12.00
Tilaisuus päättyy
Hinta:
Jäsenetuhinta: 410,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 520,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.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. 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. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti.
Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee
tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

