KPMG Zvērinātu advokātu birojs

Datums: 2017. gada 3. marts

Laiks: no 10:00 līdz 13:00

Vieta: KPMG birojs, Rietumu
Capital Centre, Vesetas iela 7, Rīga

Meistarklase
par sagatavošanos jaunajam personas datu aizsardzības regulējumam
Meistarklases ietvaros dalīsimies ar savu pieredzi un dosim iespēju meistarklases dalībniekiem pašiem
praktiski gūt pieredzi galveno jaunās ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 prasību ieviešanā, pārrunājot
praktiskas situācijas un risinot kāzusus.

Programma:
1. Regulas ieviešanas plāna sagatavošanas un īstenošanas principi
2. Jaunajām prasībām atbilstošas piekrišanas iegūšana
3. Jauna apmēra informācijas sniegšana datu subjektiem
4. Apstrādātāju (operatoru) sniegto garantiju pārbaude
5. Pārskatatbildības principa izpilde
6. Datu plūsmas identificēšana
7. Risku novērtēšana
8. Citu tehnisku un organizatorisku pasākumu veikšanas un ieviešanas principi
9. Situāciju, kāzusu risināšana gan attiecībā uz darbinieku, gan klientu personas datu aizsardzības prasību ieviešanu

Meistarklasi vadīs:
Una Petrauska
KPMG Zvērinātu advokātu biroja
vadītāja, zvērināta advokāte
Unai ir gandrīz 20 gadu pieredze kā
profesionālai juristei, galvenokārt
finanšu sektorā.

Sanita Pētersone
KPMG Zvērinātu advokātu biroja
vecākā juriste
Sanitai ir vairāk kā 10 gadu pieredze
jurista darbā gan privātā, gan publiskā
sektorā, tai skaitā ilgstoša darba
pieredze datu aizsardzības jomā.

Cena: vienam dalībniekam 180 EUR + PVN ; grupā ne vairāk kā 6 dalībnieki.
Pieteikšanās

līdz 28. februārim, rakstot uz LVTraining@kpmg.com

Kam noderēs: Tiem, kuri vēlas saprast jauno personas datu aizsardzības prasību būtību un sagatavoties tām.
Kam nav piemērota: Tiem, kuri vēlas saņemt jau gatavas receptes, un tiem, kuri meklē ātrus risinājumus .
1Eiropas 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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