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ÜGYFÉLADATBÁZIS, PROFILOZÁS,
DIREKT MARKETING SZABÁLYOSAN
A GDPR TÜKRÉBEN

Előadóink:
Dr. Fazekas Balázs, ügyvéd, adatvédelmi
szakértő
Dr. Szabó Endre Győző, elnökhelyettes
Nemzeti adatvédelmi és
Információszabadság hatóság

Ajánló:
Az új európai adatvédelmi rendeletet 2018. május 25-től
kötelezően alkalmazni kell az Európai Unióban. A szabályozás
közvetlenül érvényes minden olyan szervezetre, amely személyes
adatot kezel. Cégének van honlapja? Direkt marketing
tevékenységgel népszerűsíti termékeit, szolgáltatásait? Jöjjön el
képzésünkre, és készüljön fel időben a változásokra!
Témakörök:

Időpont és helyszín:
2017. szeptember 14. csütörtök
10.00 -15.00 óráig.
Regisztráció 9.30 órától.
Hotel Hungária City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Ügyféladatbázis, profilozás, direkt marketing szabályok változása
a GDPR tükrében ▪ Az E-Privacy rendelettervezet alapján várható
cookie (süti) szabályok ▪ A jogellenes adatkezelés következményei
▪ Adatvédelmi Hatóság, bíróság, Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal szerepe ▪ Az Adatvédelmi
Hatóság vonatkozó gyakorlata ▪ Érintetti jogok a profilozás
kapcsán ▪ Ügyféladatbázis építése: tájékoztatás és nyilatkoztatás
online és offline ▪ Beépített és alapértelmezett adatvédelem
érvényesítése ▪ Ügyféladatbázis frissítése, átvétele, átruházása
adásvétellel ▪ Profilépítés saját és külső adatokból ▪
Viselkedésalapú reklámok ▪ Konzultáció

Részvételi díj:
29 900Ft + áfa / fő
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő

JELENTKEZÉS

„Ügyféladatbázis, DM legálisan”

2017.09.14.

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪
Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu

ONLINE KÉPZÉS:
16 900 + áfa / fő
Online képzésre jelentkezem:

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

Ellátás:

Cím:

Kávé, tea, reggeli sütemények.
Jelentkezési feltételek:

..........................................................................................

Jelentkező neve:

............................................................................

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget
von maga után. A részvételi díjat
számlánk alapján szíveskedjen utalni.

Beosztás:

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

Telefon:

............................... Fax: ..............................................

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.

Kérek ebédet:

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.

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.

……………………………………………………

