
 

Információ… 

      Érték... 

           Minőség… 

w w w . s y s t e m m e d i a . h u  

   
KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZEREK 

ADATVÉDELME,  
LEGÁLIS HASZNÁLATA 

Előadónk: 

Dr. Kulcsár Zoltán 
adatvédelmi szakjogász, informatikus 
mérnök 
  
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. április 11. (kedd)  
10 –15 óráig. Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium *** 
Superior 
(1089 Budapest, Üllői út 94-98.)  
 
 
Részvételi díj: 

29.900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3.200 Ft + áfa/ fő 
 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, 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.  
 

  

Ajánló: 

Gombamód szaporodnak a kamerák az országban. A kisboltok, 
nagyáruházak, bankok, társasházak és hivatalok sorra telepítik a 
kamerarendszereket. Sőt, már a buszokon és vonatokon is 
megfigyelnek. Figyelik az ügyfeleket, ellenőrzik a dolgozókat, 
sokszor tájékoztatás, hozzájárulás és az adatvédelmi biztos 
nyilvántartásába való bejelentés nélkül. Vajon mire fog menni az 
adatkezelő a jogellenesen készített felvételekkel... 

 

Témakörök: 

A kamerarendszerek használata melletti pro és kontra érvek 
 ▪ Az Infotv. és a vagyonvédelmi törvény főbb szabályai – 
közérthetően ▪ Az új Ptk. a magáncélú fénykép elkészítését is 
hozzájáruláshoz köti ▪ A jogellenes adatkezelés következményei 
▪ Kamerarendszerek üzemeltetésének szabályai ▪ Egyéb, 
vagyonvédelemmel összefüggő, magánszférát is érintő kérdések ▪ 
Ruházat- és csomagátvizsgálás, öltözőszekrény, beléptető 
rendszerek (mágneskártya, ujjlenyomat) ▪ Jó és rossz gyakorlatok 
bemutatása konkrét eseteken keresztül ▪ Konzultáció 
 
 

JELENTKEZÉS    „Kamerás megfigyelőrendszer ...”      2017.04.11. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

Kérek ebédet:    �                        

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: 2017.……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


