Tietojenkäsittelysopimukset (DPA) kuntoon
24.9.2020
Aika:
24.09.2020 klo 09.00 - 12.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 24.09.
GDPR edellyttää tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) laatimista aina, kun henkilötietojen
käsittely ulkoistetaan toiselle toimijalle. Mihin on syytä kiinnittää huomiota
tietojenkäsittelysopimuksia laadittaessa ja niitä päivitettäessä, jotta välttyy
sopimusriskeiltä?
Koulutuksessa kuulet:
• Millainen on DPA:n tyypillinen sisältö ja minimivaatimukset
• Tietosuojasopimusten roolista dokumentoinnin välineenä
• Miten rekisterinpitäjän, käsittelijän ja alikäsittelijän roolit määräytyvät eri
tilanteissa
• Mitä sopimuksessa tulisi ottaa huomioon henkilötietojen sijainnin ja
kansainvälisten siirtojen osalta
• Miten EU:n komission mallilausekkeita voi käyttää osana DPA:ta
• Kuinka sopia vastuusta ja vastuunrajoituksista tietojenkäsittelysopimuksessa
Koulutus sopii tietosuojavastaaville tai muille henkilötietojen käsittelystä ja sen
ulkoistuksesta vastaaville.

Asiantuntija(t):
Partner Sara Tuomala, Dottir Asianajotoimisto Oy
Ohjelma:
09.00
Osoitusvelvollisuus ja käsittelyn dokumentointi
• Tietosuojasopimukset dokumentoinnin välineenä
• Tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset sopimuksissa ja niitä koskeva
rekisterinpitäjän huolellisuusvelvoite
Roolit ja käsittelyketjut
• Rekisterinpitäjä, käsittelijä ja alikäsittelijä
• Miten roolit määräytyvät eri tilanteissa?
• Käytännön esimerkkejä
DPA:n sisältö ja GDPR:n minimivaatimukset
• GDPR:n minimisisältö tietojenkäsittelysopimuksille
• Muut asiat, joista tietojenkäsittelysopimuksessa tyypillisesti sovitaan
• Salassapito- vs. tietosuojaehdot sopimuksissa

10.30
Tauko
10.45
Kansainväliset siirrot
• Mitä sopimuksessa tulisi ottaa huomioon henkilötietojen sijainnin ja
kansainvälisten siirtojen osalta?
• EU:n komission mallilausekkeet osana DPA:ta
DPA ja vastuunrajoitukset
• Miten vastuusta ja vastuunrajoituksista tyypillisesti sovitaan
tietojenkäsittelysopimuksessa? Mikä on kohtuullista ja miten vastuunrajoituksia
tulisi arvioida?
• Markkinakäytäntöä vastuunrajoituksia koskien
• Vastuu sanktioista ja rekisteröidyille maksettavista vahingonkorvauksista
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.

