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AZ ADATKEZELÉS, IRATKEZELÉS, 
IRATSELEJTEZÉS SZABÁLYOZÁSA 

GYAKORLAT A GDPR SZERINT 

Előadónk: 
 

Szentirmainé Holi Gabriella, 
okleveles könyvvizsgáló, 
adószakértő, 
 
Csóti Csaba 
iratkezelési szakértő 
 

 
Időpont és helyszín: 
 

2019. október 10. csütörtök 
10.00 -16.00 óráig.  
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 

 
 

Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa  
 
Ellátás: 

Reggeli: 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: 

A vállalkozások esetében nincs kötelező jogszabályi előírás arra, 
hogy az irataikat milyen formában tartsák nyilván, hogyan 
irattározzák, selejtezzék. Az idén tavasszal érvénybe lépő GDPR 
módosítások ismerete is nagyon fontos, hiszen a cégek rengeteg 
adatot kezelnek, a szabálytalan adatkezelés, pedig komoly 
szankciókat vonhat maga után. Képzésünkön az államigazgatási 
szerveknek is és a vállalkozásoknak is a hatályos jogszabályi 
rendelkezések alapulvételével nyújtunk segítséget irataik 
kezelésére, megőrzésére, selejtezésére a GDPR szabályok 
betartásával. 
 

Témakörök: 
Adatkezelés szabályozása, a szabályozás szintjei, követelmények, 
elvárások ▪ EU rendelet követelményei ▪ hazai törvények hatályos 
szabályai ▪ ágazati szabályok ▪ Iratkezelés az államháztartásban és a 
vállalkozásoknál ▪ Iratokkal szemben támasztott követelmények ▪ 
Iratkezelés belső szabályozása, megoldások a gyakorlatban, hasznos 
tapasztalatok ▪ Iratmegőrzések szabályai ▪ Iratkezelés terén a GDPR 
érvényesítése ▪ Iratselejtezés, mint a selejtezési szabályzat speciális 
része, vagy nem szabályoztuk eddig az iratok selejtezését? ▪ néhány 
szó a szankciókról és a szankcionálás hazai és nemzetközi 
gyakorlatáról ▪ Adatkezelési tájékoztató összeállítása a gyakorlatban 
- feladat megoldás a tanultak alapján  
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System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 

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

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

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

 
E-mail: ..................................  Telefon:  ............................................  

 
Kérek ebédet:                                Vegetáriánus menüt kérek:            
    

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. ………………………………………………………. 

 


