
  

Ellenőrizzen legálisan! 
MUNKAHELYI ADATVÉDELEM 

Előadónk: 

Dr. Kulisity Mária 
bíró 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. november 10. csütörtök 
10:00 -13:15 óráig 
Regisztráció 9 órától 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 

19.900 + Áfa / fő 

ONLINE képzés: 
16.900 Ft + Áfa/ fő 

 

Jelentkezzen leggyorsabban on-line  
a www.systemmedia.hu oldalon! 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények, 
szendvicsek 
 
 
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: 

Hogyan, milyen eszközökkel ellenőrizheti legális keretek között a 
munkáltató a munkavállaló munkavégzését? Miként lehet 
betekinteni a munkavállalók levelezésébe, számítógép 
használatába, az internetforgalom, a közösségi hálózatok 
használata miként felügyelhető, mik a kamerás és GPS 
megfigyelés lehetőségei? Mik az adatkezelési szabályok a felvételi 
eljárás és a munkaviszony fennállása alatt? Milyen jogai vannak a 
munkavállalóknak az adatkezelés során és milyen 
munkaviszonyból származó kötelességei? Miként biztosítható a 
munkáltató jogos gazdasági érdekeinek, jó hírnevének és üzleti 
titkainak védelme? Felhasználhatók-e a titkos felvételek a 
bíróságon, ha igen, miként? Előadónk a részletesen sorra veszi 
ezeket a kérdéseket és gyakorlati példákkal ismerteti a hatályos 
szabályozást bemutatva a bírói gyakorlatot is. Az előadás kitér az 
EU új adatvédelmi rendeletére és az annak folytán 
prognosztizálható változásokra is. 

Témakörök: 

A munkahelyi adatvédelem szabályozása, az adatkezelés általános 
előírásai és munkajogi specifikumai ▪ Személyes adat és különleges 
adat kezelése ▪ A személyiségi jogok védelme ▪ A munkáltató jogos 
gazdasági érdekeinek védelme, az üzleti titok megőrzését biztosító 
lehetőségek ▪ A munkáltató jó hírnevének védelme és a 
munkavállaló véleménynyilvánításának joga, annak korlátai ▪ A 
felvételi eljárás során történő adatkezelés ▪ A munkaviszony 
fennállása alatt felmerülő adatkezelés ▪ A várandósság bejelentése 
▪ A munkavállalók ellenőrzésének jogszerű lehetőségei ▪ A 
munkavállalók levelezésének, számítógép- és 
telefonhasználatának, internetforgalmának, a közösségi hálózatok 
használatának ellenőrzése, a kamerás és GPS megfigyelés 
lehetőségei, az okostelefon készülékek földrajzi 
helymeghatározása, csomagátvizsgálás, alkoholszonda, drogteszt 

JELENTKEZÉS            „Adatvédelem”           2016. november 10. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 

▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
 

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

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

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

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

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

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

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

Online képzésre jelentkezem:     �   

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. ………………………………………………………. 

 


