Õigusest kui argumentatiivsest praktikast
ANDMEKAITSESPETSIALISTI
mittejuristile
TÄIENDUSÕPE
Talveülikooli raames toimub koolitus 8. veebruaril 2017 õigusteaduskonna õppehoones
Tallinnas (Kaarli pst 3): algus kell 10, lõpp 17.15.
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Oodatakse eelkõige mittejuriidilise kõrgharidusega asjatundjaid,
ülesandeid EL isikuandmete kaitse üldmääruse ning vastavate riigisiseste
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infoturbe ning isikuandmete kaitse küsimustega. Tema teadmisi kinnitab
rahvusvaheline CISM sertifikaat (ISACA Certified Information Security Manager).
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Andres Ojaver on Tartu Ülikooli magistrikraadiga jurist ning isikuandmete
kaitse maailmas tegutsenud üle 8 aasta. Varasemalt oli Andres Andmekaitse
Inspektsiooni järelevalvedirektor nii Eesti kui Euroopa Liidu suunal. Lisaks on
Andres läbinud IT programmi juristidele, mis andis talle andmekaitsevaldkonnas
olulise IT taustateadmise. Täna vastutab Andres erasektoris privaatsusteemade
eest olles isikuandmete kaitse ekspert. Muuhulgas kuulub Andrese töö hulka uue
määrusega kooskõla tagamine.

Koolituse auditoorse töö maht on 32 akadeemilist tundi,
mis jaguneb neljaks 8-tunniseks õppepäevaks ajavahemikus
27. veebruar kuni 16. märts 2018. Auditoorne töö toimub Tallinnas.
Andmekaitseõiguse ja infoturbega seotud teemade käsitlemise kõrval antakse
kursusel praktilisi juhiseid andmekaitseametniku tööks isikuandmete kaitse
õiguslike ja infoturbealaste nõuete rakendamisel organisatsioonis.
Koolituse läbinu tunneb andmekaitsealaseid õigusakte ja tavasid
eksperdi tasandil ning oskab abistada ja kontrollida andmetöötlejat uue
EL isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmisel. Koolitusprogrammi
koostamisel on aluseks võetud Andmekaitse Inspektsiooni koostatud
andmekaitsespetsialisti soovituslike kompetentside nimekiri.
Kursusel on e-õppe tugi (Moodle), mis võimaldab osalejate
iseseisvat tööd õppematerjalidega ning õppeprotsessi toetavat
suhtlust ka väljaspool auditooriumi.
Koolituse maksumus on 780 eurot (sh käibemaks). Koolituse hinna sisse
kuuluvad nii õppematerjalid kui ka kohvipausid. Soodustus ühest asutusest
kahe või enama osavõtja korral on –10%. Füüsilisest isikust maksjad
saavad tulumaksusoodustust (õppetasu on käsitatav koolituskuluna
tulumaksuseaduse § 26 lg 21 tähenduses).
Lektorite ja programmi tutvustus on kättesaadav õigusteaduskonna
kodulehel www.oi.ut.ee rubriigis „Täiendusõpe“. Samas on avatud
registreerumine kuni 20. veebruarini 2018.
Otselink koolitusele on leitav SIIN
Info: Roveena Kapp, tel 737 6063, e-post: roveena.kapp@ut.ee
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