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Jelentkezési lap (18JO12) 
 

Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési és lemondási feltételeket tudomásul vettük.  
Aláírásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Wolters Kluwer Kft. a szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés 
vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja, kezelje. Az adatközlés önkéntes, Ön bármikor jogosult az 
adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a „Wolters Kluwer Kft., 1117 Bp,, Prielle K. u. 21–35.” címre, vagy 
az info-hu@wolterskluwer.com email címre küldött levélben.  
Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk. Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 02364-0001.  

 

Dátum:                                                     Cégszerű aláírás:                           

GDPR a gyakorlat oldaláról M1801LMLS03SU10M-04 

  

Előadók: 
Dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 auditor, Magyar Adatvédelmi Tudatosságért 
Társaság (MADAT) elnöke 
Dr. Hencz János belső adatvédelmi felelős, Magyar Posta 
Dr. Kiss Attila infokommunikációs szakjogász, az ORFK Hivatalának kiemelt főelőadója 
Dr. Zárdai Zoltán ügyvéd, Zárdai Ügyvédi Iroda 

Ajánló: Konferenciánk az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének május 25-étől történő 

kötelező alkalmazásához nyújt segítséget. A rendezvény résztvevői az elméleti ismeretek mellett a 

gyakorlati tudást is elsajátíthatják, a GDPR legnagyobb érdeklődésre számot tartó témái szakmai 

előadások és az ezeket követő workshopok formájában kerülnek feldolgozásra.  

Témák: Az adatkezelés jogalapjainak változása az Infotörvényhez viszonyítva*Az Infotv. jogalapjainak 

felülvizsgálata és transzformálása az új GDPR jogalapokhoz*Az érintett jogainak módosulása és ezek 

biztosítása a GDPR szerint*Az érintetti jogok teljesítésének megszervezése, új jogok (elfeledtetéshez való 

jog, adathordozhatósághoz való jog) biztosítása és kezelése*Adatvédelmi hatásvizsgálat az új 

kötelezettség*Hogyan kezdjük a hatásvizsgálatot? Az adatkezelő és adatfeldolgozó kötelezettségeinek 

módosulása* Lista az adatkezelők és adatfeldolgozók azonosításához és feladataihoz 

Időpont: 2018. március 13. 8.30–17.20 óráig (regisztráció 7.30-tól) 
Helyszín: Hotel Hungaria City Center (Budapest VII. ker., Rákóczi út 90.) 
Részvételi díj: 24 990 Ft + 27% áfa/fő ebéd nélkül 

Információ 
Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat számlánk 
kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Kft. ING Bank: 13700016-02229014-0000000 számú számlára szíveskedjék átutalni! A képzésen való 
részvétel elengedhetetlen feltétele a részvételi díj fizetési határidőig történő kiegyenlítése. A kedvezmények nem összevonhatóak! Lemondást csak 
írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás 
nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül. A konferenciacsomag költségként elszámolható. Tartalmazza az előadások, 
konzultáció, oktatási segédanyag költségeit. Az étkezés költsége 5000 Ft + áfa, melyet a számlán külön sorban szerepeltetünk.   
  

Név/beosztás:   

Tel./fax/:   

E-mail:   

Számlázási név :   

Számlázási cím:      

Pénzügyi kapcsolattartó:   

Pénzügyi kapcsolattartó e-mail címe:   

Postázási adatok (ha eltér a számlázási címtől):   

Ebédet kérek:    igen   nem          Bérlet sorszám:                              Igazolást kérek: igen   nem  


