GDPR adatvédelmi törvény tájékoztató Szombathely Hírlevél
Tisztelt Címzett!

GDPR – (General Data Protection Regulation) - Általános Adatvédelmi Rendelet 2016.04.27-től hatályos,
felfüggesztve 2018. 05. 25-ig. Két évet biztosított a szabályozás a társadalomnak és azon belül a
gazdasági társaságoknak arra, hogy felkészüljenek a következőre: tekintsék át a tárolt adataikat,
adatbázisaikat alakítsák át az új törvényi környezetnek megfelelően. Gondolják újra a papír alapútól az
elektronikus adattárolásig, az e-mailtől az xls-en át a saját adatkezelésüket. Sajnos, ahogy az elektronikus
közigazgatás megjelenése, úgy az adatvédelmi szabályok változása is váratlanul fogja érni a gazdasági
társaságokat.
A rendezvény célja: Tájékoztatni a résztvevőket a GDPR okozta változásokról és a felkészülés
lehetőségeiről és fontosságáról. A konzultatív előadással érthető magyar nyelven a szaknyelvek
értehetetlen kifejezéseinek kerülésével szeretnénk a vállalatvezetőknek, érdeklődőknek bemutatni, hogy
milyen változásokat okoz majd a május végi éles üzem. Ne érje Önt váratlanul, hogy májustól az
adatkezelők feladata bizonyítani, hogy a GDPR követelmény-rendszerének megfelelően kezelik a
személyes adatokat. Ki és milyen módon ellenőrizheti a Gazdasági Társaságokat, milyen szankciók
várhatók?
Mely kérdésekre igyekszik választ adni a rendezvény?
A szaknyelvek (informatikai, jogi) érthetetlen kifejezései nélkül átnézzük a jogszabály követelményeit.
Mit tekint a jogszabály személyes adatnak (a 4T-től függetlenül e-mail, telefonszám, fotók biometrikus
azonosítók), mit jelent és mit követel meg az automatikus döntéshozatal profilozás a weboldalakon)?
A személyes adatkezelés ELVEI
• jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
• célhoz kötöttség
• adattakarékosság
• pontosság
• korlátozott tárolhatóság
• integritás, bizalmasság
• elszámoltathatóság.
Milyen jogalapok vannak?
• Hozzájárulás, visszavonás, önkénteség, visszavonhatóság (célonként kell az adatkezelőnek bizonyítja a hozzájárulást).
• Szerződésen alapuló.
• Jogi kötelezettségen alapuló.
• Érintett érdekeinek védelme.
• Közérdekű feladat. (Tiltakozás).
• Jogos érdek (Tiltakozás).
Melyek az Érintettek jogai?
• Hozzáférés joga.
• Helyesbítés joga.
• Törlés joga.
• Adatkezelés korlátozásának joga.
• Adathordozhatóság joga. (egy példány ingyenes, de az adatkezelő költséget felszámolhat).

•

Tiltakozás joga.

Különleges adatkezelés
• Kinek és milyen módon lehet nyilvántartani?
Felügyelet rendszere
• jelentési kötelezettségek.
• szankcionálás.
Incidens kezelés

A rendezvény és előadás címe:

GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet hatása a gazdasági
társaságok működésére
A előadási idő:
Létszám:
A előadás költsége:
Az előadó személy:
Regisztráció:
Kezdete:
A előadás időpontja:
Helyszín:
Jelentkezési határidő:

4 óra
30 fő
12.500,- Ft+ Áfa
Tóth Szilárd (Szent István Egyetem és az Igazságügyi Szolgálatok
Jogakadémiájának óraadó tanára)
09:00-10:00
10:00- 14:00
2018. február 15 (csütörtök)
Alpok Egészségház Konferencia Terem
9700 Szombathely Kálvária u. 34.
2018 február 12 (hétfő) 16:00 óra

Online jelentkezés: http://www.itjump.hu/index.php/gdpr-oktatas
A jelentkezési lap letölthető (linkről): http://www.itjump.hu/index.php/gdpr-oktatas
Jelentkezés e-mailben jelentkezési lapon az info@itjump.hu e-mail címen

