
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

TUTVUSTUS 

 

Siiri Vello on noor, kuid kogenud kohtuadvokaat, kes on esindanud nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi kliente erinevates 

kohtuvaidlustes, aga ka probleemide kohtuvälistel lahendamisel. Lisaks nõustab Siiri kliente riigihangete ja lepingutega 

seonduvates küsimustes. Ta on varasemalt töötanud ka avalikus sektoris, kus tegeles riigihangete läbiviimise 

nõustamisega, sh IT ja ehituse valdkonnas, ning erinevate läbirääkimiste ja vaidlustega. 

Erilist huvi pakuvad Siirile andmekaitsega seotud küsimused tänapäeva kiiresti areneva tehnoloogia valguses. Lisaks 

klientide nõustamisele on Siiri sel teemal läbi viinud mitmeid koolitusi ja panustanud rahvusvahelistesse uurimustesse. 

Kuna Siiri tegeleb ka infotehnoloogia küsimuste ja IT-õigusega, näeb ta andmekaitse nõuete täitmist laiemas pildis ja 

suudab kliente nõustada vajalike dokumentide, näiteks teenusetingimuste ja privaatsuspoliitika koostamisel ning 

rakendamisel. Siiri on end täiendanud ka tarkvara testimise valdkonnas ja omab baastaseme sertifikaati ning testimise 

praktilist kogemust. Siiri töökeelteks on eesti ja inglise keel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KEELED 
 
Eesti keel, inglise keel 
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