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ÚJ EURÓPAI ADATVÉDELMI 
RENDELET 

ADATVÉDELMI KONFERENCIA 

Előadónk: 
 Ajánló: 

Nagy érdeklődés övezi a hamarosan életbe lépő új adatvédelmi 
rendeletet, amelyet a jövőben az egész EU-ban kötelezően 
alkalmazni kell. A hazai szabályozást számos ponton módosítani kell 
ahhoz, hogy az EU rendelettel összhangba kerüljön. Ez az átállás 
túl sok változást jelent ahhoz, hogy egy lépésben megoldható 
legyen! A cégek, intézmények előtt nagyon sokrétű, több lépcsős 
feladat áll, amelyre időben muszáj időben felkészülni! 

JÖJJÖN EL KONFERENCIÁNKRA, AHOL SZAKÉRTŐNK SEGÍTSÉGÉVEL 
IDŐBEN ELKEZDHETI A FELKÉSZÜLÉST AZ EU ÚJ ADATVÉDELMI 

RENDELETÉRE! 

Témakörök: 
Tudatosság - A meglévő információ - Az adatvédelmi információk 
átadása - A személyhez fűződő jogok - Az érintettek hozzáférési 
kérvényei - A személyes adatok feldolgozásának jogalapja - Beleegyezés 
- Gyermekek - Az adatokat érő jogsértések 
 

Dr. Kulcsár Zoltán 
adatvédelmi szakértő, PPOS  
 

 

Időpont és helyszín:  

2016. november 29. kedd 
10-15 óráig. 
Regisztráció 9.30 órától. 
 

Hotel Hungaria City Center**** 
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 

 

Részvételi díj:  

29 900 Ft + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa áron! 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

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

 

Kérek ebédet:    � 

Vegetáriánus menüt kérek:      � 
 

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