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ADATVÉDELEM  
A GYAKORLATBAN 

FELKÉSZÜLÉS A GDPR HASZNÁLATÁRA 
Előadóink: 
 

Dr. Kulcsár Zoltán 
adatvédelmi szakértő 

Dr. Hencz János László 
belső adatvédelmi felelős, Magyar Posta  

Dr. Farkas Tamás, adatvédelmi 
szakjogász, elnök, MADAT 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. július 13. csütörtök 
9 -17.00 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 

Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 

 
 
Részvételi díj: 
 

29 900Ft + 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: 

Résztvevőink szakmai napunk keretében betekintést nyernek a 
2018. május 25-től alkalmazandó új európai adatvédelmi 
rendeletet szabályozásába, valamit a gyakorlati bemutató 
keretében válaszokat kapnak a legtöbb cégnél felmerülő 
adatkezelési kérdésekre is.   
 

 

Témakörök: 

Az Adatkezelő általános kötelezettségei – beépített és 
alapértelmezett adatvédelem ▪ Ki az adatkezelő? Az adatkezelői 
minőség kritériumai ▪ Közös adatkezelők ▪ Adatkezelői 
kötelezettségek ▪ Az adatfeldolgozó tevékenysége a GDPR-ban ▪ 
Az adatfeldolgozó szerepkörének változásai ▪ Az adatfeldolgozás 
garanciális követelményei ▪ Az adatfeldolgozási szerződés a GDPR 
szerint ▪ Adatkezelés indítása, adatvédelmi audit a gyakorlatban 
▪ Egy adatkezelés elindítása ▪ Hogyan készüljünk fel a GDPR-ra? ▪ 
Gyakorlati áttekintés ▪ Adatvédelmi audit ▪ Adatkezelési 
tájékoztató készítése ▪ Miként szövegezzük meg a hozzájáruló 
nyilatkozatot? ▪ Feladatok lépésről lépésre ▪ Példák adatkezelési 
tájékoztatókra ▪ Adatfeldolgozói szerződés ▪ A Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság esetjoga ▪ Milyen 
jogsértések esetén büntet a Hatóság? ▪ Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS                 „Adatvédelem”             2017.július 13. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 

 

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

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

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

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

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

Kérek ebédet:    �                        
 
 

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

 


