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VÁLTOZÁSOK A DIREKT MARKETING 
SZABÁLYOKBAN 2015-BEN 

Előadónk: 
 

Dr. Kulcsár Zoltán  
adatvédelmi szakértő 
PPOS 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2015. április 28. kedd 
10.00 -15.00 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
 

Hotel Tulip Inn Millenium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 Ft + áfa / fő 
 

Ebéd igényelhető: 3000 Ft + áfa / fő 
 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, reggeli sütemények. 

 

 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. 
munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. LemondásÍ hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
 
 

 

 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
 

Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

  

Ajánló: 
 

Képzésünket minden olyan cégnek ajánljuk, amelynek van 
honlapja, vagy direkt marketing tevékenységgel népszerűsíti 
termékeit, szolgáltatásait. Az Adatvédelmi Hatóság bírsága részben 
a piacon elterjedt gyakorlatot kifogásolta, így a Hatóság szigora 
bármelyik direkt marketing tevékenységet folytató vállalkozást 
elérheti. 
  

Témakörök: 
 

Direkt marketing szabályok bemutatása általánosságban, és a 10 
millió forintos bírságot kiszabó határozat fényében ▪ A jogellenes 
adatkezelés következményei ▪ Adatvédelmi Hatóság, bíróság, 
Fogyasztóvédelmi Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
Gazdasági Versenyhivatal, MNB, jegyző, rendőrség, ügyészség ▪ 
Speciális online marketing eszközökre vonatkozó adatvédelmi 
gyakorlat ▪ Viselkedésalapú reklámok ▪ Webanalitikai eszközök 
(mint pl. Google Analytics, Medián Webaudit) ▪ Hirdetést kiszolgáló 
kódok (pl. Adverticum, AdSense) ▪ Különféle cookie-kra vonatkozó 
szabályok ▪ Közösségi portálokkal kapcsolatos adatkezelések (főként 
a Facebook social pluginek) ▪ Ajánló rendszerek (Gravity) ▪ A „küldd 
tovább” típusú eszközök ▪ Külső hírlevél modulok ▪ Konzultáció 
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System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 220-03-63 ▪ Fax: 788-26-65 

▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu   
 
 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................  

 
Cím:   ...........................................................................................  

 

Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  

 

  Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 

 
Ebédet kérek:      �      Vegetáriánus menüt kérek:      � 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

Elektronikus számlát kérek: �     E-mail cím: ...........................................   

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.  
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
 
 
Kelt: 2015. .......................        P. H.           ....................................... 

 


