JÄSENTIEDOTE
22.3.2018

UUSI TIETOSUOJA-ASETUS – ILMOITTAUDU MUKAAN KOULUTUKSEEN
Uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018. Autoalan ja Korjaamoiden
Liiton jäsenillä on mahdollisuus saada 30 % alennus Yritysakatemia Oy:n järjestämistä
uudesta tietosuoja-asetus koulutuksista.
Koulutukset järjestetään useilla paikkakunnilla ja koulutusosiot jakaantuvat kolmeen eri
osa-alueeseen:
1. Aamupäivän mittaisessa Uusi tietosuoja-asetus - tietosuojasääntelyn uudistus
-koulutuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen pääpiirteet.
2. Iltapäivän mittainen Ajankohtaista tietosuoja-asetuksesta on jatkoa aamulle.
Näissä kouluttaa lakimies ja koulutuksia järjestetään usealla paikkakunnalla
3. Uusi tietosuoja-asetus ja laki käytännössä ja Tietosuojakoulutus henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ovat kokopäivän mittaisia, käytännönläheisempiä koulutuksia.
LIITTEET

Koulutuksien 1-3 sisällöt, paikkakunnat ja hinnat.

HUOM!

Ilmoittautuessasi koulutukseen käytä koodia AKL 2018, saat 30 % alennuksen.

Ystävällisin terveisin,
Kari Rohkea
AAKL:n toiminnanjohtaja
040-522 5474
kari.rohkea@akl.fi

1.UUSI TIETOSUOJA-ASETUS –
Tietosuojasääntelyn uudistus
EU:n tietosuoja-asetus on tietosuojalainsäädännön
suurin uudistus 20 vuoteen. Asetusta tulee soveltaa
jo 25.5.2018 lukien. Oikeusministeriön asettama
työryhmä on mietinnössään 21.6.2017 ehdottanut,
että nykyinen henkilötietolaki kumottaisiin ja tilalle säädettäisiin uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, jolla täsmennetään ja
täydennetään yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalailla säädettäisiin kansallisesta valvontaviranomaisesta, oikeusturvasta ja seuraamuksista sekä
joistakin tietojenkäsittelyn erityistilanteista.

AIKA JA PAIKKA
to 05.04.2018 Helsinki

Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20
ke 11.04.2018 Turku

Scandic Julia, Eerikinkatu 4
to 12.04.2018 Pori

Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7
ke 18.04.2018 Lappeenranta

Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1
to 19.04.2018 Joensuu

Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1
to 26.04.2018 Rovaniemi

Asetuksesta seuraa rekisterinpitäjille ja henkilötietoja käsitteleville tahoille uusia velvollisuuksia ja
vastuita. Tulevia uudistuksia on muun muassa rekisteröityjen oikeuksien vahvistuminen, riskiperusteinen lähestymistapa, tietoturvaloukkauksista
ilmoittaminen ja rekisterinpitäjälle asetettu tilivelvollisuus sekä merkittävät hallinnolliset sakot.
Asetus velvoittaa lisäksi tiettyjä organisaatioita nimittämään tietosuojavastaavan.
Miten asetus muuttaa henkilötietojen käsittelyä?
Mitä uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjälle ja
palveluntarjoajalle asetetaan? Tervetuloa kuulemaan henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista sekä siitä miten muutoksiin on syytä valmistautua!
KOULUTTAJA

VT, lakimies Kiira Vallinkoski /
OTM, lakimies Heikki Mustonen/
OTM, lakimies Sofia Sjöblom,
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Sokos Hotel Vaakuna, Koskikatu 4
to 03.05.2018 Helsinki

Crowne Plaza, Mannerheimintie 50
ti 08.05.2018 Tampere

Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5
to 24.05.2018 Helsinki

Crowne Plaza, Mannerheimintie 50
ILMOITTAUTUMINEN

puh. (09) 696 2950, www.yritysakatemia.fi
s-posti: ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi
OSALLISTUMISMAKSU

350 euroa + alv laskutetaan koulutuspäivänä. Koulutus, materiaali ja aamukahvi sisältyvät hintaan.

OHJELMA klo 9.00–12.00

• Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30

KOULUTUKSEN AIHEALUEET:

•
•
•
•
•
•

Uudistuksen sisältö – mikä pysyy samana
ja mikä muuttuu
Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen
Tietosuojavastaava
Tietoturvaloukkaukset ja seuraamukset
Ohjeita hyvään henkilötietojen käsittelyyn
Valmistautuminen tietosuoja-asetuksen ja
tietosuojalain voimaantuloon

www.yritysakatemia.fi
PERUUTUSEHDOT
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä
peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

2.AJANKOHTAISTA TIETOSUOJA-ASETUKSESTA
Tietosuojasääntelyn uudistus: jatkokurssi
EU:n uutta tietosuoja-asetusta aletaan soveltamaan
kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018, jolloin kaikkien yritysten ja organisaatioiden henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Moni asia täsmentyy
vasta siirtymäajan kuluessa, joten rekisterinpitäjien
ja henkilötietojen käsittelijöiden on erityisen tärkeää seurata tietosuojaa koskevaa tiedottamista.

AIKA JA PAIKKA
to 05.04.2018 Helsinki

Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20
ke 11.04.2018 Turku

Scandic Julia, Eerikinkatu 4
to 12.04.2018 Pori

Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7
ke 18.04.2018 Lappeenranta

Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1
EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP 29tietosuojatyöryhmä laatii siirtymäaikana rekisterinpitäjille ja tietojen käsittelijöille suosituksia ja
ohjeita tietosuoja-asetuksen sisällöstä, jotka ovat
keskeisessä roolissa asetusta tulkittaessa. Siirtyminen asetuksen soveltamiseen edellyttää myös henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistamista. Lisäksi tietosuoja-asetus jättää myös tietyissä kysymyksissä jäsenvaltioiden
lainsäädännölle kansallista liikkumavaraa, jonka
nojalla annettavalla lainsäädännöllä on mahdollista
tarkentaa asetuksen säännöksiä ja jossain määrin
myös poiketa asetuksen velvoitteista.
Tämä koulutus on jatkoa Yritysakatemian koulutukseen ”Uusi tietosuoja-asetus - tietosuojasääntelyn uudistus”.
Tervetuloa kuulemaan ja päivittämään tietosi asetuksen siirtymäaikana annetuista tietosuojaviranomaisten tietosuojaa koskevista ohjeista ja suosituksista.

to 19.04.2018 Joensuu

Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1
to 26.04.2018 Rovaniemi

Sokos Hotel Vaakuna, Koskikatu 4
to 03.05.2018 Helsinki

Crowne Plaza, Mannerheimintie 50
ti 08.05.2018 Tampere

Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5
to 24.05.2018 Helsinki

Crowne Plaza, Mannerheimintie 50
ILMOITTAUTUMINEN

puh. (09) 696 2950, www.yritysakatemia.fi
s-posti: ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi
OSALLISTUMISMAKSU

350 euroa + alv laskutetaan koulutuspäivänä. Koulutus, materiaali ja aamukahvi sisältyvät hintaan.

OHJELMA klo 13.00–16.00

• Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 12.30

KOULUTTAJA

VT, lakimies Kiira Vallinkoski /
OTM, lakimies Heikki Mustonen /
OTM, lakimies Sofia Sjöblom,
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

KOULUTUKSEN AIHEALUEET:
•

•

WP 29 -tietosuojatyöryhmän antamat
suositukset ja ohjeet: muun muassa
vaikutustenarviointi, tietosuojavastaava,
suostumus henkilötietojen käsittelyyn,
tietojen siirto järjestelmästä toiseen ja
tietosuojaloukkauksesta ilmoittaminen
Henkilötietojen käsittely työelämässä

www.yritysakatemia.fi
PERUUTUSEHDOT
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä
peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

3. UUSI TIETOSUOJA-ASETUS JA LAKI KÄYTÄNNÖSSÄ
EU:n uusi tietosuoja-asetus on tullut voimaan ja
toimeenpano alkaa 25.5.2018. Uusi laki koskee
kaikkia yrityksiä. Uusi tietosuoja-asetus ja laki tulossa, onko yrityksesi valmistautunut? Koulutuksessa käydään läpi uuden tietosuoja-asetuksen ja
lain vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen
käsittelijän sekä rekisteröidyn näkökulmasta.
Mitä minun pitää tietää? Lain henki tulee pystyä
osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä
tämä tarkoittaa. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja
velvollisuudet. Miten pitää valmistautua?

OHJELMA klo 9.00–16.00

• Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
• Lounas klo 12.00–13.00
• Iltapäiväkahvi klo 14.00
• Koulutus päättyy klo 16.00

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

•
•

Koulutus on pienryhmämuotoinen, 5-18 osallistujaa.

•
•

KOULUTTAJA

•

Tietosuoja-asiantuntija Jarkko Koivuniemi,
Rapu Training Oy
to 05.04.2018 Tampere

Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5
ti 10.04.2018 Oulu

Radisson Blu Oulu,Hallituskatu 1
ti 17.04.2018 Helsinki

Crowne Plaza, Mannerheimintie 50
ti 24.04.2018 Kuopio

Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16
ti 15.05.2018 Lappeenranta

Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EU:n tietosuoja-asetuksen ja lain velvoitteet
Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi
Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut
Työntekijöiden ja rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
Tietojen kerääminen asiakkaista ja työntekijöistä
Huomioitavaa yrityksen eri toiminnoissa
CRM ja markkinointirekisterit?
Passiivirekisterit – mitä ne ovat?
Asiakastietojen säilytys ja elinkaari
Prosessit eri tilanteissa
Tietosuojavastaavan nimeäminen?
Tietosuojan hallintatyön järjestäminen ja
organisointi
Riskipohjainen lähestymistapa
Seuraamukset ja sanktiot
Tietosuojan arkipäiväistäminen

ILMOITTAUTUMINEN

puh. (09) 696 2950, www.yritysakatemia.fi
s-posti: ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi
OSALLISTUMISMAKSU

590 euroa + alv laskutetaan koulutuspäivänä. Koulutus, materiaali, kahvit ja lounas sisältyvät hintaan.

www.yritysakatemia.fi
PERUUTUSEHDOT
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä
peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

