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VÁLTOZIK AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 
(INFOTV.) 

ORSZÁGOS ADATVÉDELMI KONFERENCIA 

Előadónk: 
 

Dr. Kulcsár Zoltán  
adatvédelmi szakértő 
PPOS 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2015. augusztus 27. csütörtök 
10.00 -15.00 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 

Best Western Hotel Hungaria **** 
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 
 
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. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
 
 

 

 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
 

Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 Ajánló: 

A Parlament elfogadta az Infotv. módosítását, jelentős 
változások lépnek életbe 2015. október 1-től és 2016. 
január 1-től. Figyelem! Kétszer annyi bírságot szabhat majd 
ki a NAIH! 2015. október 1-jén módosulnak az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény egyes rendelkezései. Valamint 2016. 
január 1. hatállyal jelentősen módosul a közadatok 
újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény. 
 

Témakörök: 
Kötelező szervezeti szabályozás (BCR) az Infotv.-ben ▪  
Adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos teendők ▪ A közérdekű 
adatigénylés jelentősen megváltozott szabályai  ▪  Szerzői jog 
által védett közérdekű adatok megismerése ▪ Titokfelügyeleti 
hatósági eljárás módosítása ▪ A NAIH eljárásának megváltozott 
szabályai (és megduplázott bírsághatár) ▪ Az adatvédelmi 
hatóság 2015-ös bírságolási gyakorlata ▪ Konzultáció 

 JELENTKEZÉS                „Adatvédelem”      2015. augusztus 27. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-7570 ▪ 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.           ....................................... 

 
 


