Eesti Siseaudiitorite Ühing kutsub osa võtma
27. mail toimuvast veebikoolitusest

Kuidas läbi viia andmekaitsealast
auditit?
Millest koolitusel räägime?
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1. Sissejuhatus
 Millised Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlikud aktid ning standardid
reguleerivad andmekaitse valdkonda nii eraettevõtetes kui avalikes
asutustes?
2. Lähemalt Isikuandmete Kaitse Üldmääruse EL 2016/679 nõuetest
 Mis nõudeid IKÜM esitab ettevõtetele ja asutustele?
3. Ettevõtte andmetöötluse profiili kokkupanek
 Miks on vaja teada ettevõtte andmetöötluse profiili?
 Kuidas seda teha, mis küsimusi on vaja küsida ja milliseid
tõendusmaterjale (dokumente) on vaja?
4. Andmekaitse organisatsioonilised meetmed
 Mis on andmekaitse organisatsioonilised meetmed?
 Mille alusel kokku panna organisatsiooniliste meetmete nimekiri?
 Kas meetmed erinevad vastavalt ettevõtte tegevusvaldkonnale,
suurusele jne?
 Milliseid küsimusi küsida ning millised dokumente
tõendusmaterjalina kasutada?
 Kas organisatsioonilisi meetmeid saab testida?
5. Andmekaitse tehnoloogilised meetmed
 Mis on andmekaitse tehnoloogilised meetmed?
 Mille alusel tehnoloogiliste meetmete nimekiri kokku panna?
 Kas meetmed erinevad vastavalt ettevõtte tegevusvaldkonnale,
suurusele jne?
 Milliseid küsimusi küsida ning millised dokumente
tõendusmaterjalina kasutada?
 Kas tehnoloogilisi meetmeid saab testida?
6. Aruanne
 Mida silmas pidada aruande koostamisel?
7. Trahvid
 Millised on olnud olulised Euroopa Kohtu kohtulahendid, mis on
mõjutanud andmekaitse valdkonda?
 Milliste IKÜM rikkumiste (põhimõtted, artiklid jne) eest on trahve
määratud?
 Mis Eestis andmekaitsealase järelevalve ja trahvimisega toimub?
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Koolitaja on Maili Torma. Maili Torma on tegelenud andmekaitse teemadega
viimased 5 aastat, varasemalt töötas ta Londonis investeerimispankades
teabehaldajana (knowledge management). Maili on õppinud Tallinna Ülikoolis
infoteadust ja tal on MBA Strathclyde Ülikoolist.

Mailil on andmekaitse sertifikaadid CIPP/E (Euroopa) ja CIPM (privacy programme
management) ning ka infoturbe juhtivaudiitori sertifikaat ISO27001.
Aeg
27.05.2021 kell 9.00-12.15 (vahepeal paus 15 min).
Maht
Koolituse läbimine annab 3,6 CPE punkti.
Toimumiskoht
Veebikeskkond MS Teams. Veebikeskkonna lingi edastame kõigile registreerunutele
enne koolituse algust eraldi e-kirjaga.
Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 90 EURi, teistele 130 EURi. Koostööpartneritele soodustused.
Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale. Arved saadame hiljemalt pärast koolitust.
Registreerimine
Registreerimine ESAÜ kodulehel. Logi kodulehele, vali esilehel Kalendrist sündmus
ning kliki punasel nupul "Registreeru". E-kirjaga saad registreerumise kinnituse ja
meeldetuletuse meeldetuletuse enne koolitust.
Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki
punasel nupul "Tühista registreerimine". E-kirjaga saad teate tühistamisest.
Osavõtutasu tagastame 80% ulatuses juhul, kui loobutakse hiljemalt 3 tööpäeva enne
koolituse algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
Lisateave
www.siseaudit.ee või e-posti aadressil koolitus@siseaudit.ee.

Lugupidamisega
Mare Timian
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