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Seminārs
Datums: 2017. gada 16. maijs

Laiks: no 13:00 līdz 17:00

Vieta: tiks precizēta

Seminārs
Kā efektīvi sagatavoties jaunajām Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām –
juridiskie, IT un risku vadības aspekti
Ir atlicis apmēram viens gads, lai visi komersanti, iestādes un organizācijas nodrošinātu savu klientu un
darbinieku personas datu apstrādes atbilstību jaunajai ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai. Jaunās
prasības ir nozīmīgas un to izpildei ir nepieciešams laiks un resursi, līdz ar to ir pēdējais brīdis, lai uzsāktu
sagatavošanos tām. Piedāvājam iespēju piedalīties mūsu organizētajā seminārā, kuru vadīs speciālisti ar
ilgstošu pieredzi datu un informācijas aizsardzībā, tai skaitā ar pieredzi jaunās regulas prasību ieviešanā.
Semināra mērķis ir palīdzēt tā dalībniekiem saprast jaunās regulas prasības un sagatavošanās tām
pamatprincipus.

Programma:
•
•
•
•
•
•
•

Datu aizsardzības pamatprasības un regulas paredzētās izmaiņas attiecībā uz tām
Sagatavošanās principi regulas piemērošanai
Jaunajām prasībām atbilstošas piekrišanas iegūšana un informācijas sniegšana datu subjektiem
Ārpakalpojumu sniedzēju - apstrādātāju (operatoru) - sniegto garantiju pārbaude un līgumu slēgšana ar
tiem
Risku novērtēšana, datu drošības tehniska, organizatoriska nodrošināšana
Ieteikumi, kā apliecināt regulas ievērošanu un kā izmanot regulas piedāvātās iespējas
Situāciju, kāzusu risināšana attiecībā uz darbinieku un klientu datu aizsardzības prasību ieviešanu

Semināru vadīs:
Sanita Pētersone
KPMG ZAB vecākā juriste
Sanitai ir gandrīz 10 gadu pieredze
personas datu aizsardzības jomā, kas
iegūta, daudzus gadus strādājot Datu
valsts inspekcijā, pasniedzot seminārus
un veicot apmācību par datu
aizsardzību un ieviešot personas datu
aizsardzības prasības, tai skaitā jaunās
regulas prasības.

Kaspars Iesalnieks

KPMG Baltics SIA IT konsultāciju
jaunākais projektu vadītājs
Kaspars ir strādājis IT nozarē vairāk nekā 5
gadus – veicot IT auditus, IT drošības auditus,
IT stratēģijas izstrādi un sniedzis citas ar IT
saistītas vadības un riska konsultācijas.
Kaspars ir sertificēts speciālists informācijas
sistēmu auditā, informācijas drošības
pārvaldīšanā un informācijas drošības
ielaušanās testēšanā. Pēdējā gada laikā
Kaspars aktīvi ir iesaistījies jaunās vispārīgās
datu aizsardzības regulas ieviešanas
projektos.

Kam noderēs: Tiem, kuri vēlas saprast jaunās regulas prasību būtību un sagatavoties tām.
Kam nav piemērots: Tiem, kuri vēlas saņemt jau gatavas receptes, un tiem, kuri meklē ātrus risinājumus.

Cena: vienam dalībniekam 80 EUR + PVN
Reģistrēšanās semināram rakstot uz KPMG-Latvia@kpmg.lv
*Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko
atceļ Direktīvu 95/46/EK, kura būs jāpiemēro no 2018. gada 25. maija
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