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GDPR KÖVETELMÉNYEK  
AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 

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. június 6. csütörtök 
10.00 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 

Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 
 
29 900Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 990 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 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: 

A képzést elsősorban azon informatikai szakterületen dolgozó 
szakembereknek ajánljuk, akik szeretnének megismerkedni azzal, 
hogy az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete az 
adatbiztonsággal összefüggésben milyen kötelezettségeket ró az 
adatkezelőkre. A képzés keretében a résztvevők 
megismerkedhetnek a rendelet jogi szabályozási alapjaival, a 
magyar, illetve a tagállami hatóságok adatbiztonsággal 
kapcsolatos döntéseivel, illetve a képzés informatikai 
részegysége keretében informatikai megoldásokkal. 
 

Témakörök: 

A GDPR jogi aspektusai: Jogalapok ▪ Alapelvek ▪ Érintetti jogok ▪ 
Státuszok (adatkezelő, adatfeldolgozó, közös adatkezelő) ▪ 
Tájékozódási módok ▪ Incidenskezelés ▪ Hatásvizsgálat ▪ 
Adatvédelmi Tisztviselő kijelölése ▪ Adatbiztonsággal összefüggő 
esetjog ▪ A GDPR informatikai aspektusai: Adatáramlás 
feltérképezése ▪ Technológiai kontrollok ▪ Beszállítókkal 
kapcsolatos minőségbiztosítás ▪ ISO 27001 ▪ PDCA modell ▪ 
Incidens detektálás és kezelés ▪ Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS                       „IT-GDPR”                   2019.06.06. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

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

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

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

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

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

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

 

Kérek ebédet:           A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

E-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.  ………………………….. 

 


