Vebinārs mikrouzņēmumu pārstāvjiem par VDAR atbilstības jautājumiem un
dalību SMOOTH platformas otrajā pilotēšanā
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Smooth jaunumi

SMOOTH projekta vadošais partneris EURECAT (Spānija) piedāvā bezmaksas tiešsaistes vebināru mikrouzņēmumu pārstāvjiem par
SMOOTH projektu, tā ietvaros izstrādāto mākoņplatformu un to, kā platforma var palīdzēt mikrouzņēmumiem atbilst VDAR
prasībām.
SMOOTH mākoņplatforma ir Eiropas Komisijas finansētā projekta Nr. 786741 “Mākoņplatforama mikrouzņēmumiem VDAR

atbilstības nodrošināšanai” (“GDPR Compliance Cloud Platform for Micro Enterprises”) ietvaros izstrādāts tiešsaistes rīks, kura
mērķis ir analizēt mikrouzņēmumu personas datu apstrādes paradumus un sniegt rekomendācijas apstrādes atbilstībai VDAR
prasībām.
Mikrouzņēmēmumi tiek aicināti piedalīties platformas otrajā testēšanā sākot no 2020. gada 1. jūlija.
Vebināra temati:
1

Kāpēc SMOOTH? (Rosa Araujo)

2

Kā SMOOTH platforma var palīdzēt tieši Tev (iekļaujot virtuālo mākoņplatformas tūri)? (Rosa Araujo)

3

Kā iesaistīties platformas pilotēšanā? (Thomas Wilczek)

4

Jautājumi un atbildes.

Kad: Otrdien, 26. maijā plkst. 12.00 (plkst. 13.00 pēc Latvijas laika)
Darba valoda: angļu valoda.
Reģistrēties vebināram iespējams šeit .

Pasākuma vadošā lektore:
Rosa Araujo – ir EURECAT vecākā projektu vadītāja ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi Eiropas Savienības projektu vadībā. Ieguvusi
bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Barselonas universitātē. Piedalījusies dažādos ES finansētos projektos, nacionālos
projektos un reģionālās iniciatīvās (MICINN, Catalunya Generalitat, ACCIÓ) saistās ar tehnoloģiju attīstību enerģētikas un resursu,
veselības, digitālo tehnoloģiju, jaunu procesu un materiālu attīstības jomās. Rosai ir plaša finanšu vadības un Apvārsnis

2020 projektu koordinēšanas pieredze tādos projektos kā: FURNIT-SAVER (H2020-ICT-2014), TIPI (H2020-DS-2014), CONNECARE
(H2020-PHC-2015), BINCI (ICT. , FP7 projekti: COMPOSLEEVE (SP1-JTI-CS-2013), Jif2Land (SP1-JTI-CS-2013), HIGHPSLEEVE (SP1JTI-CS-2013) REWASTEE (CIP-EIP-Eco-Innovation 2013).
Par EURCAT
EURECAT ir tehnoloģiju centrs Spānijā, kas biznesa un ražošanas nozarēm palīdz attīstīt inovatīvas tehnoloģijas un nodrošina
ekspertīzi tādās jomās kā pārtika, enerģētika un resursi, veselība, rūpniecības sistēmas, uz dizainu balstītas nozares, nozares, kas
saistītas ar ilgtspējīgu mobilitāti, kultūra un uz pieredzi balstītas nozares. EURCAT piedāvā risinājumus uzņēmumu inovāciju
veicināšanai un konkurētspējas attīstībai. Centrs apvieno vairāk nekā 600 profesionāļu pieredzi, kalpo vairāk nekā 1000
uzņēmumu, piedalās vairāk nekā 160 nacionālos un starptautiskos augsta līmeņa stratēģiskos projektos, tam ir 73 starptautiski

patenti un 9 tehnoloģijās balstīti uzņēmumi.
Informācija par SMOOTH projektu:
Par iespēju piedalīties SMOOTH platformas testēšanā lasīt šeit.
SMOOTH platformas mājas lapa: https://smoothplatform.eu/
SMOOTH sociālajos tīklos:
Instagram: https://www.instagram.com/smooth_gdpr/
Facebook: https://www.facebook.com/smoothgdpr/
Twitter: https://twitter.com/GDPR_Smooth
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smooth-gdpr/
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