
Valmistaudu ajoissa!

Tietosuoja
tiukentuu



Rekisterit suojaan
Henkilötietojen käsittelyä koskeva EU:n tietosuoja-asetus tulee
voimaan keväällä 2018 koskien kaikkea EU:n alueella tapahtuvaa
henkilötietojen käsittelyä – asetus koskee niin asiakkaiden kuin 
työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä. Miten valmistautua
EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen? Miten hallita muutosta?
Koulutuksen pääpaino on siinä, mikä muuttuu
käytännön tekemisessä ja miten asetuksen soveltamiseen
voit parhaiten valmistautua.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt
- Osallistujat ymmärtävät muuttuvan tietosuoja-asetuksen 
 vaikutukset  rekisterinhallinnassa
- Tilaisuus auttaa ymmärtämään muuttuvan lainsäädännön  
 keskeiset vaikutukset liiketoimintaan
- Saat konkreettiset askelmerkit valmistautumisessa 
 tietosuoja-asetuksen voimaantuloon

Sisältö
- EU:n uusi tietosuoja-asetus – mikä muuttuu?
- Uusi tietosuoja-asetus tuo velvoitteita – mitä se tarkoittaa?
- Tietosuojakäytäntöjen uudistustarpeet HR- ja asiakastieto 
 suojan näkökulmasta 
- Miten organisaation tulee valmistautua tietosuoja-
 asetuksen voimaan tuloon?

Kohderyhmä
Kaikille yrityksissä toimiville jotka työtehtävissään käsittelevät
henkilötietoja, vastaavat henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuudesta tai vastaavat henkilötietoja käsittelevien
järjestelmien, sovellusten ja palvelujen hankinnasta sekä
suunnittelusta: esimerkiksi toimitusjohtajat, henkilöstö-, 
myynti-, markkinointi- ja turvallisuuspäälliköt, tietosuoja-
vastaavat sekä asiakaspalvelijat.

Asiantuntija
Lakimies Sari Koskela, lakipalveluyritys Fondia Oy

Hinta
200,00 € + alv 24 % 48,00 €, 
kokonaishinta 248,00 €

Aika
Ti   06.06.2017 klo 9–12

Paikka
Auditorio Monitori, Turun ammattikorkeakoulu
Sepänkatu 1, Turku

Ilmoittautumiset
Ilmoittaudu oheisen linkin kautta 31.05.2017 mennessä:

www.lyyti.in/Tietosuoja_tiukentuu_0479

Kysy lisää ja pyydä ryhmätarjous!
• Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
	 p.	050	5985	822,	sinikka.leino@turkuamk.fi

Tiesitkö, että koulutus on 
verovähennyskelpoista?
Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä
ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea 
koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä 
on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkka-
kustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää 
oikein laadittua koulutussuunnitelmaa. 

Kysy meiltä lisätietoa:
• Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
	 p.	050	5985	822,	sinikka.leino@turkuamk.fi

Lisätiedot:  
turkuamk.fi/yrityspalvelut

#ExcellenceInAction Turku University of Applied Sciences is an inspiring 
community of 10,000 members – an innovative and multidisciplinary  
higher education institution, which creates international competitiveness 
and well-being for Southwest Finland. Our graduates are practice-oriented 
professionals with top competencies. 
#Innopeda is a learning method developed at TUAS. It is based on  
experimenting, sharing know-how, and combining different approaches.   
With Innopeda we successfully connect teaching, research and development 
activities, internationality, and co-operation with working life.


