Osta fiksusti pilvipalveluita ja vältä ITsopimusriskit 16.3.2021
Aika:
16.03.2021 klo 12.00 - 16.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 16.03.
Tilaisuuden puhujina toimivat Dottir Asianajotoimiston kokeneet asiantuntijat
Partner Jaakko Lindgren,
Senior Associate Jonatan Seeskari
Associate Kristina Kotro.
Tervetuloa!

Asiantuntija(t):
Partner Jaakko Lindgren, Dottir Asianajotoimisto Oy
Senior Associate, CIPP/E Kristina Kotro, Dottir Asianajotoimisto Oy
Senior Associate Jonatan Seeskari, Dottir Asianajotoimisto Oy
Ohjelma:
11.30
Ilmoittautuminen ja lounas
12.00
Pilvipalveluista on tullut arkipäivää, mutta onko riskit otettu huomioon?
• Pilvipalveluiden ostamisen kehitys
• Mistä riidellään kun riidellään pilvipalvelusta?
• Ostetaanko vain kustannussäästöjä vaiko strategisesti palveluita?
• Kansainvälisiä esimerkkejä pilvipalveluiden ongelmista
• Liiketoiminnan jatkuvuus
• Kuka omistaa liikesalaisuudet?
Partner Jaakko Lindgren, Dottir Asianajotoimisto Oy
13.30
Kahvitauko
13.45
Pilvipalvelut, data ja tietosuoja
• Tietojen omistajuus ja käyttöoikeudet
• GDPR ja pilvipalvelut
• Tietosuoja kansainvälisissä sopimuksissa
• Loppukäyttäjien tarpeiden huomiointi
• Tietoturvasta sopiminen ja auditointi

Associate, CIPP/E Kristina Kotro, Dottir Asianajotoimisto Oy
14.45
Tauko
15.00
Miten teen hyvän sopimuksen?
• Sopimuksen tekeminen ja palvelun sisällön kuvaaminen
• Palvelun kehittyminen
• Lisenssimallit ja käyttöoikeuksien määritteleminen
• Palvelutasoista sopiminen
• Rajapinnoista sopiminen
• Hinnoista sopiminen vs. hintojen yllättävät muutokset
• Sopimuskausi ja sopimuksen päättäminen
• Vendor lock-in välttäminen
Senior Associate Jonatan Seeskari, Dottir Asianajotoimisto Oy
16.00
Tilaisuus päättyy
Hinta:
Jäsenetuhinta: 435,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 545,00 € + 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.

