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ADATVÉDELMI FELEL ŐS KÉPZÉS 
- 2 NAPOS 

Előadónk: 
 Ajánló: 

Az új adatvédelmi törvény szerinti szabályoknak meg nem felelő 
adatkezelőknek az új adatvédelmi hatóság akár 10 millió forint 
bírságot is kiszabhat. 

 

Témakörök: 

Általános bevezető, a szabályozás indoka ▪ Az új adatvédelmi 
törvény ▪ A közérdekű adatok nyilvánossága – kivételek ▪  Közérdekű 
adatok közzététele, elektronikus információszabadság ▪ A személyes 
adatok védelme – alapfogalmak ▪ Az adatkezelés feltételei ▪ Egy 
adatkezelési tájékoztató felépítése ▪  Belső adatvédelmi felelősök 
feladata ▪ Az érintett jogai, jogérvényesítései lehetőségek ▪  
Adatkezelés az interneten ▪ Munkahelyi privacy ▪ Munkavállalók 
ellenőrzése, megfigyelése ▪ Direkt markering (e-mail, SMS, MMS, fax, 
bluetooth, telefon, postai levél) szabályok ▪ Cookie szabályozás ▪ 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ▪ A hatóság 
eljárásai ▪ A jogellenes adatkezelés következményei ▪ Más hatóságok 
eljárásai ▪ Adatvédelmi auditálás ▪ Gyakorlati esetek ▪ Folyamatos 
konzultáció 
 

Dr. Kulcsár Zoltán 
adatvédelmi szakértő, PPOS  
 

 

Időpont és helyszín:  

2015. május 11-12.  hétfő-kedd, 
9 – 16 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 

Lurdy Konferencia- és 
Rendezvényközpont  
(1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 
12-14.)  

 

Részvételi díj:  

80 000 Ft + áfa / fő 
 
 
 
 

 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények, ebéd  

 

Jelentkezési feltételek: 

 
A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az ebéd, 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 

 

  

JELENTKEZÉS          „Adatvédelmi felelős”  2015. május 11-12. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 1/787-7570 ▪ Fax: 788-26-65 

▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  http://systemmedia.hu ▪  

Cím: 1583 Budapest, Pf. 48. 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

 Lakcím:   .......................................................................................  

 

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

 

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

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ........................................   
 

  Vegetáriánus menüt kérek:      � 
 

   
Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat. A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
 
 

 
 

Kelt: 2015.  ...........................     P. H.  .......................................        
 


