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ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
KÉPZÉS 

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

Előadónk: 
 

Dr. Kéri Ádám ügyvéd, adatvédelmi 
tisztviselő, Nemzeti ILO Tanács tag, az 
adatvédelmi kodifikáció részvevője, 
 
Kancsal Tamás IT-biztonsági szakértő 
 
Időpont és helyszín: 

2020. március 17-18. kedd-szerda, 
9.00 -17.00 óráig. Regisztráció 8.30 
órától. 

Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 
 
85 000Ft / fő / 2 nap 
 
 

Ellátás: 

Reggeli büfé, ebéd. 

 
 
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: 

Az adatvédelmi tisztviselő képzés célja, hogy a résztvevők 
pontosan megismerjék az adatkezelők/adatfeldolgozók 
adatvédelmi kötelezettségeit, az érintetti jogokat, a felügyeleti 
hatóságok, és az Európai Adatvédelmi Testület elvárásait, 
felismerjék, illetve megfelelően kezeljék az adatvédelmi 
kockázatokat, incidenseket, kialakuljon bennük az a szintű 
adatvédelmi tudatosság, amely alkalmassá teszi őket az 
adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátására. 
 

Témakörök: 

Jogforrások, amelyek segítenek ▪ Adatkezelési alapelvek  ▪ 
Személyes vs. különleges adatok ▪ A megfelelő jogalapok 
megválasztása ▪ Érdekmérlegelés és hatásvizsgálat ▪ Adatvédelmi 
tisztviselő mint kockázatcsökkentő eszköz ▪ Érintetti jogok a 
gyakorlatban ▪ Adatkezelés, közös adatkezelés, adatfeldolgozás: 
elhatárolás és jogi kötelezettségek ▪ Toborzás, szerződés 
teljesítése, ellenőrzés és minősítés a munkahelyen ▪ 
Ügyféltoborzás, ügyféladatkezelés, adattárolás, illetve 
ügyféladatok továbbítása ▪ Ügyviteli rendszerek alkalmazása, 
illetve egyéb adattovábbítások ▪ Kockázat- és incidenskezelés ▪  
Bírsághoz vezető esetek  ▪ közérdekű adatok kezelése ▪ 
közhatalmi szervek adatkezelései 
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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:  ................................

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Vegetáriánus menü:   

E-számlát kérek:  E-mail cím: …………………………………………………… 

 

A hírlevél küldéséhez hozzájárulok/nem járulok hozzá. 

 

Kelt: 2020. ……………………………………  P.H. …………………………………… 
 


