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ADATVÉDELEM 2019-2020. 
 

A GDPR ALKALMAZÁSÁNAK GYAKORLATA 

Előadóink: 
 

Dr. Péterfalvi Attila,  
elnök, NAIH 
 

Dr. Kulcsár Zoltán,  
adatvédelmi szakértő 
 
Dr. Farkas Tamás 
adatvédelmi szakjogász, elnök, MADAT 
 
 

 
 
Időpont és helyszín: 

2019. december 11. szerda 
9 -17.00 óráig. 
Regisztráció 8.00 órától. 
 
Lurdy Konferencia- és 
Rendezvényközpont 
Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 

 
 
Részvételi díj: 
 
23 990Ft + 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: 

Már másfél éve, hogy mindenkire vonatkozóan kötelezően 
alkalmazni kell a GDPR előírásait Magyarországon is. Azóta 
kevesebbet hallunk az adatvédelem fontosságáról a médiában, de 
a Hatóság dolgozik, elvár, figyel, és indokolt esetben büntet. Év 
végi adatvédelmi konferenciánkon a NAIH elnöke és országosan 
elismert adatvédelmi szakértő előadóink kizárólag a gyakorlatra 
koncentrálnak. Feldolgozott jogeseteken, bírói joggyakorlaton 
keresztül mutatják be az adatvédelmi tevékenységek mindennapi 
teendőit. 

 

Témakörök: 

Hatósági tapasztalatok, konkrét ügyek, feladatok ▪ A Hatóság vizsgálati 
szempontjai ▪ Mit hoz 2020? ▪ Konkrét határozatok, ügyek ▪ GDPR 
esettanulmányok a NAIH és más Európai Adatvédelmi Hatóságok 
gyakorlatából ▪ Ellenőrzési kritériumok ▪ GDPR megfelelést elősegítő 
dokumentumok a gyakorlatban: jogos érdek dokumentálása, belső 
adatvédelmi szabályzat, adatvédelmi hatásvizsgálat ▪ A munkavállaló 
megfigyelése ▪ Mt. módosítások alkalmazása ▪ Kritikus hibák ▪ Honlapok, 
webáruházak adatkezeléseinek gyakorlata ▪ Sütik, hírlevelek a 
gyakorlatban ▪ Ügyfélkezelés adatvédelmi sajátosságai ▪ Mikor kell 
bejelentenünk egy adatvédelmi incidenst? ▪ Milyen formátumban és 
tartalommal tegyük meg? ▪ Az incidenskezelés és a hatásvizsgálat 
kapcsolata ▪ Miben segít a hatásvizsgálat a 2020. év költségtervezésnél? 
▪ Az adatok „export-importálása”, cégcsoportok belül, vagy kívül ▪ Anya-
, leányvállalatok, külföldi partnerek adatmegosztásai ▪ Konzultáció 

 

JELENTKEZÉS        „Adatvédelem 2019/2020.”  2019.12.11. 
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:  ..............................................
 
 
 

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. …………………………………………………… 

 


