Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

GDPR felkészülés lépései felszámoló szervezeteknek 2018.04.18.
A GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet hatása a Felszámoló szervezetek működésére. A
konzultációs nap célja: tájékoztatni a résztvevőket a GDPR okozta változásokról és a felkészülés
folyamatáról, a rendelet átfogó megismerését követően konzultáció keretében meghatározni a
felkészülés cégspecifikus lépéseit.

Az oktatási nap tematikája:
GDPR rendelet áttekintése, legfontosabb fejezetei







A személyes adatkezelés ELVEI
Milyen jogalapok vannak?
Melyek az Érintettek jogai?
Incidens kezelés
Felügyelet rendszere, szankciók

Az adatvédelmi szabályzat szerkezete
































Adatkezelési szabályzat célja
Általános szabályok
A szabályzat hatálya
Kapcsolódó szabályzatok, eljárások, rendelkezések
Értelmező fogalom meghatározások
Általános elvek
A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
Adatvédelmi elvek
Jogalapok
Érintettek jogai
Érintettek tájékoztatása
Az Adatvédelmi felelős feladatai
Felszámoló szervezet adatkezelési folyamatai
A Felszámoló szervezet működésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység
A Felszámoló szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók
adatkezelése
Adatok átadása adatfeldolgozóknak
Adatok átadása címzettek részére
ERP rendszer adatkezelési folyamatai
Iratkezelési nyilvántartás
Pénzügyi nyilvántartások
Partner törzs
A felszámoló szervezetre bízott fizetésképtelenségi eljárások adatkezelése
A követelések és hitelezői igények nyilvántartásához kapcsolódó adatkezelés
Vagyonértékesítéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése
Értékesítési rendszer adatkezelés
A gazdasági tevékenységet folytató fizetésképtelenségi eljárások adatkezelése
A gazdasági tevékenységet nem folytató fizetésképtelenségi eljárások
adatkezelése
Adatkezelési folyamatba épített adatvédelem
Az adatkezelői tevékenységbe épített védelem
Alvállalkozói adatfeldolgozók köre és tevékenységük
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A Felszámoló szervezet adatfeldolgozói köre
Adatfeldolgozók ellenőrzési folyamatai
Weboldal funkciói és a weboldalhoz kapcsolódó adatkezelés
Harmadik országgal kapcsolatos rendelkezések
Incidens kezelés és nyilvántartás
Kockázatelemzés
Adatvédelmi hatásvizsgálat szabályai és elvei
Adatbiztonság és létesítményi és infrastrukturális környezet
A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény teljesítése

Az adatvédelmi tájékoztatók tartalma






Munkaviszonyra irányuló jogviszonyok esetén
Érintettekre vonatkozó tájékoztatók
Weboldali adatkezelési tájékoztatók
Adós társaságok érintettjeinek adandó tájékoztatók

Az adatvédelmi feladatok









Felszámoló szervezet partnerkörét tekintve
- Saját partnerek (működéshez kötődő)
- Adósok felszámoló szervezethez közvetlenül kötődő partnerei
(Hitelezők)
- Értékesítési eljárások licitálói
Felszámoló szervezetre bízott, de gazdasági tevékenységet nem folytató GT-k
adatkezelése (átvett iratok, dokumentumok, informatikai eszközökön tárolt
adatvagyon)
Felszámoló szervezetre bízott gazdasági tevékenységet folytató GT-k
adatkezelése (felszámolási eljárás alatti működés adatkezelésének kérdései)
Munkavállalókat tekintve
Alvállalkozókat tekintve

A GDPR-megfelelőséghez kapcsolódó dokumentumok áttekintése

-

Adatkezelési szabályzat
Információbiztonsági szabályzat
Adatátadási szabályzat
Adatkezelési tájékoztató munkavállaló
Adatkezelési tájékoztató külső érintettek
Adatkezelési tájékoztató adatfeldolgozó és alvállalkozó
Adatkezelési folyamat nyilvántartás
Adatvédelmi incidens nyilvántartás
Adatátadási nyilvántartás (opcionális)
Kockázatelemzési, hatásvizsgálati nyilvántartás

Konzultáció az elhangzottak és a felszámolószervezet működésének összhangjáról, teendőkről.

Szombathely, 2018. március. 23.

Tóth Szilárd
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Oktatási és konzultációs nap
A képzés formája:
A képzési idő:
Maximális létszám:
A képzés költsége:
FOE tagok esetében
Az oktatást végző személy:
A képzés időpontjai:
A képzés kezdete:
Helyszín:

elméleti és konzultációs képzés

4-4,5 óra
100 Fő
16.000 Ft+ Áfa
12.500 Ft+ Áfa
Tóth Szilárd, Dr. Juhász László
2018 április 18 (szerda)
09:00
Várhatóan a Lurdy Ház (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
A pontos helyszínről az oktatás előtti héten küldünk tájékoztatást.

A jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadjuk, a betelt időpontok helyett új időpontot javaslunk a
létszámot meghaladó jelentkezőknek.
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