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ÖNKORMÁNYZATOK 
ÚJ ADATVÉDELMI FELADATAI 

A GDPR ALAPJÁN  
Előadónk: 

DR. NAGY DÓRA ADRIÁNA 
ügyvéd, adatvédelmi és IT szakjogász 
DR. PATAKI GÁBOR 
LL.M., adatvédelmi szakjogász 
KOCSIS TAMÁS 
adatbiztonsági szakértő 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. október 18. (szerda) 
9 -17 óráig. 
Regisztráció 8.30-tól. 
 
 
Hunguest Hotel MILLENIUM*** 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 
 
 
 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 3200 Ft + áfa /fő 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

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

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.  
 

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: 

Az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi 
Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR ) 2018. 
május 25. napjától alkalmazandó, így eddig az időpontig 
valamennyi adatkezelőnek egységbe kell hozni adatkezeléseit a 
rendelettel.  A rendelet alkalmazásai jelentős változást hoznak a 
mai szabályokhoz képest, az önkormányzatok új feladatok előtt 
állnak! Ideje felkészülni ezekre! 

 

Előadások: 

GDPR alapelvek, jogalapok, érintett jogai, főbb változások – (Dr. 
Nagy Dóra Adriána) - Adatvédelmi tisztviselő az önkormányzatnál – 
(Dr. Nagy Dóra Adriána) - Adatvédelmi hatásvizsgálat és 
adatvédelmi incidensek – (Dr. Nagy Dóra Adriána) - Adatbiztonság 
és adatvagyonleltár – (Kocsis Tamás) - Önkormányzatok 
adatvédelmi rendeletalkotása – (dr. Pataki Gábor) -  Adatvédelem 
az önkormányzatnál, mint munkahelyen – (dr. Pataki Gábor) 
 

JELENTKEZÉS   „Adatvédelem - Önkormányzat”   2017. okt. 18. 
System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  

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

 Számlázási név:  ...........................................................................  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Kérek ebédet:    �                                    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: 2017……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


