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ÚJ ADATVÉDELMI RENDELET 
A GDPR HAZAI ALKALMAZÁSA 

Előadóink: 

Dr. Péterfalvi Attila, elnök, NAIH 
 

Dr. Szabó Endre Győző,  
elnök-helyettes, NAIH 
 

Dr. Farkas Tamás 
adatvédelmi szakjogász 
 

Dr. Kulcsár Zoltán 
adatvédelmi szakértő 
 

Dr. Dósa Imre 
jogi informatikus 
 

Dr. Kiss Attila 
infokommunikációs szakjogász 
 

Dr. Hencz János László, belső 
adatvédelmi felelős, Magyar Posta 
 
Időpont és helyszín: 

2017. október 26-27. csütörtök-péntek 
9 -17.00 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 

Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 

Részvételi díj: 

60 000Ft + áfa / fő / 2 nap 

Ebéd igényelhető: 6 400 Ft + Áfa/ fő / 2 nap 

 

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: 

Jövő év május 25-én lép hatályba az Európai Unió általános 
adatvédelmi rendelete, amely egységesíti az uniós tagállamok 
adatvédelmi rendelkezéseit és felülírja a nemzeti 
jogszabályokat. A rendelet alkalmazásai jelentős változást 
hoznak a mai szabályokhoz képest! A hazai vállalkozások új 
feladatok előtt állnak! Nő azon vállalkozások száma, akik a GDPR 
hatálya alá kerülnek! A felkészülésre mindenkinek nagy hangsúlyt 
kell fektetni! 
 
 

Témakörök: 

Az új adatvédelmi rendelet hazai alkalmazása ▪ Alap fogalmak, 
alapelvek ▪ Az érintettek jogai a GDPR-ben ▪ Adatvédelmi 
tisztviselő ▪ Az adatvédelmi felügyelő hatóságok eljárásai ▪ A 
bírságok és a bírság előtti eljárások ▪ A  jogalapok változásai ▪ Az 
Adatkezelő általános kötelezettségei – beépített és 
alapértelmezett adatvédelem ▪ Adatvédelmi incidens a GDPR 
értelmezésében ▪ Adatvédelmi hatásvizsgálat az EU Általános 
Adatvédelmi Rendeletében ▪ Hogyan is érinti informatikai 
szempontból a cégeket a GDPR? ▪ Az adatfeldolgozó tevékenysége 
a GDPR-ban  

JELENTKEZÉS      „Új adatvédelmi rendelet”     2017.10. 26-27. 
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. …………………………………………………… 

 


