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KAMERARENDSZEREK, 
BELSŐ MEGFIGYELÉSEK 

LEGÁLISAN 

Előadóink: 

Dr. Kulcsár Zoltán, adatvédelmi 
szakjogász, informatikus mérnök 
 

 
Időpont és helyszín: 

2018.október 3.szerda 
9.00-16.00 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 

Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

29 900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 800 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 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. 

 
 
 
 
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

 Ajánló: 

Gombamód szaporodnak a kamerák az országban. A kisboltok, 
nagyáruházak, bankok, társasházak és hivatalok sorra telepítik a 
kamerarendszereket, sőt, már a buszokon és vonatokon is 
megfigyelnek. Figyelik az ügyfeleket, ellenőrzik a dolgozókat, 
sokszor tájékoztatás és hozzájárulás nélkül. Előadóink 
részletesen ismertetik a szabályokat, amelyeknek meg kell 
felelni, hogy a kamerarendszerünk által készített felvételeink 
legálisak legyenek.  
 

Témakörök: 
Megfigyelés, nyomkövetés a GDPR-ben ▪ Az előttünk álló 
feladatok a hatályos szabályozás és a jövőbeli szabályozás 
fényében ▪ Kamerás megfigyelőrendszerek adatvédelme ▪ A 
kamerarendszerek használata melletti pro és kontra érvek ▪ A 
jogellenes adatkezelés következményei ▪ Jó és rossz gyakorlatok 
bemutatása ▪ Az adatkezelés általános előírásai és munkajogi 
specifikumai ▪ A személyiségi jogok védelme, és korlátozása a 
munkaviszonyban ▪ A véleménynyilvánítás szabadsága és a 
munkáltató jó hírneve, üzleti titkainak védelme ▪ 
Kamerarendszerek üzemeltetésének szabályai; ▪ Hol, mikor, 
milyen célból telepíthetünk kamerát? ▪ Mennyi ideig tárolhatók a 
felvételek, és mire használhatjuk fel azokat? ▪ A betekintés, 
másolatkészítés, törlés, adatszolgáltatás szabályai.▪ Egyéb, 
vagyonvédelemmel összefüggő, magánszférát is érintő kérdése ▪ 
Munkahelyi adatvédelem és személyiségi jogok ▪ Konzultációk  

JELENTKEZÉS    „Kamerarendszerek”      2018. október 3. 

System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Kérek ebédet:    �                 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.  
 
 
 
Kelt: 2018……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


