
 

Információ… 

      Érték... 

           Minőség… 

w w w . s y s t e m m e d i a . h u  

  

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
DPO 

ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉS (E-001831/2018/D003) 
Előadóink: 
 

Dr. Kéri Ádám,  
ügyvéd, adatvédelmi szakértő, DPO, 
az Adózóna GDPR kiadványának, a 
Menedzser Praxis GDPR 
kommentárjának szerzője, az 
adatvédelmi kodifikációs bizottság 
tagja 
 
Kancsal Tamás 
informatikus 
 
Időpont és helyszín: 

2019. december 11-12. szerda-csütörtök 
9.00 -17.00 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 

OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
Részvételi díj: 
 
85 000Ft + áfa / fő / 2 nap 
 
 

Ellátás: 

Reggeli büfé, szendvicsebéd. 

 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az ebéd, 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 5. 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: 

Adatvédelmi tisztviselő képzésünk során szakértő trénerünk részletesen 
ismerteti az új európai adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint a 
módosított Infotv. vonatkozó rendelkezéseit, esettanulmányokon 
keresztül bemutatja a gyakorlatot, illetve tanácsokat ad a résztvevők 
egyedi problémáinak megoldására. Bemutatásra kerül a munka 
törvénykönyve módosításának koncepciója is, mely várhatóan az őszi 
ülésszakban kerül az Országgyűlés elé. Az adatvédelmi tisztviselő 
képzés célja, hogy a résztvevők pontosan megismerjék az adatkezelők 
és az adatfeldolgozók adatvédelmi kötelezettségeit, az érintetti 
jogokat, a felügyeleti hatóság és az Adatvédelmi Munkacsoport 
elvárásait, kialakuljon bennük az a szintű adatvédelmi tudatosság, 
amely alkalmassá teszi őket a GDPR szerinti adatvédelmi tisztviselői 
(DPO) feladatok ellátására. 
 

Témakörök: 

A jogszerű adatkezelés alapjai ▪ Az adatkezelés alapelvei és azok 
gyakorlati érvényesülése ▪ Személyes vs. különleges adatok kezelése ▪ A 
megfelelő jogalapokról általában ▪ Hozzájárulás, mint jogalap ▪ 
Szerződés teljesítése és jogos érdek, mint kiemelt jogalapok ▪ Amit az 
érintetti jogokról tudni szükséges ▪ Adatkezelés, közös adatkezelés, 
adatfeldolgozás: elhatárolás, kötelezettségek ▪ Munkaviszonnyal 
összefüggő adatkezelések ▪ A munkaviszonnyal összefüggő szabályozás 
formája ▪ A munkatörvénykönyvének a módosítása ▪ Jogos érdek teszt a 
gyakorlatban munkahelyi adatkezeléssel összefüggésben ▪ Bírsághoz 
vezető esetek munkahelyi adatkezelés esetében ▪ Ügyféladatok 
kezelése: jogalapok és kötelezettségek, melyeket alkalmazni célszerű ▪ 
Ügyfélazonosítás: jogos érdek vs. jogi kötelezettség teljesítése 
 

JELENTKEZÉS                        „DPO”                   2019.12.11-12. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  

 

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

 

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

 

Név, beosztás:  ...........................................................................

 

E-mail:  ....................................  Telefon:  ...........................................
 
Vegetáriánus menü:   
 
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: 2019.……………………………..    P.H. …………………………………………………… 

 


