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Tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Biztonsági Fórum 2014-es Szeminárium-sorozatának 
soron következő eseményére, melynek címe 

 

Az adatvédelem napja   
 

 
 

E rendezvényen beszélünk - s tanácsot is adunk- mindenről, ami az adatvédelemmel kapcsolatos. 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényről, a NAIH hatásköréről, bírságolási és auditálási módszereiről, a hatósággal szemben 
kötelezettségekről.  

 
S hogy kinek szól a reggel 9 órától délután 4-ig tartó szemináriumon? Kik az érintettek? Lássuk!  
Marketingesek, IT szakemberek, HR szakemberek, biztonságiak, ügyvezetők….szóval mindenki,  

 

 aki hírlevelet küld; 

 aki munkavállalót foglalkoztat; 

 aki beléptető rendszert alkalmaz; 

 aki kamerarendszert üzemeltet; 

 aki törzsvásárlói adatbázist kezel; 

 aki feljegyzi a hozzá belépő látogatók adatait; 

 aki nyereményjátékot szervez; 

 aki önéletrajzokat kezel; 

 aki honlapot üzemeltet; 

 aki ügyfélszolgálatot tart fenn. 
 

No persze koránt sem teljes a lista, sokkal célravezetőbb azt mondani: Minden gazdálkodó 
szervezetnek dolga lehet a NAIH-val. S annak érdekében, hogy ne a megbírságolt, hanem a 
példás adatkezelő státuszba kerüljön, célszerű eljönni és rászánni ezt a napot! 
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A részletes tematika: 
 
 

 
1. Bevezetés 
2. Az adatvédelem helyzete a magyar jogrendszerben 
3. A hatályos magyar szabályozás  
4. A videofelvételek és képelemzés adatkezelése 
5. Munkaügyek és adatvédelem 
6. Az adatvédelem őre a NAIH 
7. A beléptető rendszer és a biometrikus azonosítás adatvédelmi kérdései 
8. Zárszó 

 
 
 

 
A részvételi díj nettó 12.000,-Ft/fő, mely tartalmazza az ebéd és a frissítők díját is. 

 
 

Időpont: 2014. január 23.  09:00-tól 16:00-ig 
Helyszín:  Forwarders Plaza  

2045 Törökbálint, Tó Park utca 3.  

www.forwardersplaza.com 

   

 

Előadóink –akiknek egy rövid, korábbi előadása itt látható-  Molnár Gábor ügyvezető és 
Dr. Pataki Gábor adatvédelmi szakjogász az L-Tender Consulting Kft. szakértői. 

Bővebb információt a Facebook oldalunkon itt, honlapunkon pedig itt találhat, ahonnan 
letölthető a jelentkezés lap is. 
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