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ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ KÉPZÉS 
KÉTNAPOS SZAKMAI KÉPZÉS AZ ÚJ GDPR 

SZERINT 

Előadónk: 
 

 
Dr. Farkas Tamás 
adatvédelmi szakjogász,  
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. december 11-12. 
hétfő- kedd 
9.00 -16.00 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 

 

Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 
 

100.000 + áfa / fő / 2nap 
 
 

Ellátás: 

A részvételi díj teljes ellátást tartalmaz – 
büfé, ebédek. 
Igény szerint szállást szervezünk a hotelban. 
 
 
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: 

A rendezvény során részletesen megismerhetik az új európai 
adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseit, gyakorlatait, 
tanácsot kaphatnak az egyedi problémák megoldására. Az 
adatvédelmi tisztviselő képzés célja, hogy a résztvevők pontosan 
megismerjék az adatkezelők adatvédelmi kötelezettségeit, 
kialakuljon bennük az a szintű adatvédelmi tudatosság, amely 
alkalmassá teszi őket a GDPR szerinti adatvédelmi tisztviselői 
(DPO) feladatok ellátására.  
 

Témakörök: 

Információs alapjogok ▪ Közérdekű adatok közzététele, 
elektronikus információszabadság ▪ Közérdekű adatok 
nyilvánossága ▪ A személyes adatok védelme ▪ Adatvédelmi 
alapelvek ▪ Az érintettek jogai ▪ Adatvédelmi incidens, 
adatvédelmi hatásvizsgálat ▪ Adatkezelési tájékoztató, 
adatfeldolgozói szerződés ▪ Munkahelyi privacy ▪ Kiválasztási 
eljárás a munkaviszony létrejötte, fennállása és megszűnése 
esetén  ▪ Munkavállalók ellenőrzése, megfigyelése ▪ Adatkezelés 
az interneten ▪ Direkt markering  szabályok ▪ Cookie szabályozás ▪ 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ▪ A 
jogellenes adatkezelés következményei ▪ Adatvédelmi auditálás ▪ 
Gyakorlati esetek: pl. munkavállalók ellenőrzése, kamerarendszer 
 

JELENTKEZÉS„Adatvédelmi tisztviselő (Farkas)”2017.12.11-12. 
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:    �                              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: 2017……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


