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ÚJ EURÓPAI ADATVÉDELMI RENDELET 

Hogyan készüljünk fel az EU új általános 
adatvédelmi rendeletére? 

Előadónk: 

dr. Kulcsár Zoltán 
adatvédelmi szakértő PPOS 
 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. október 20. csütörtök 
10 -15 óráig 
Regisztráció 9.00 órától 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 2 800 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 az 
étkezés 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: 

2018. május 25-től kell kötelezően alkalmazni egész Európában az 
új adatvédelmi rendeletet. A rendelet alkalmazásai nagyon sok 
változást hoz a mai szabályokhoz képest! Előadónk a nap 
folyamán részletesen ismerteti és gyakorlati példán keresztül 
bemutatja a változásokat és a teendőket és részletesen kitér a 
felkészülés ajánlott lépéseire! 
Az új rendelet következtében akár 20.000.000 euró is lehet a 
szankció. Érdemes időben felkészülni! Kerülje el a bírságokat! 
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 Cégnév:  ........................................................................................
 

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

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

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

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

Ebédet kérek:    �                                   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: 2016.…………………………….    P. H. ………………………………………………………. 

 


