
 

ADATVÉDELEM 2017  
A jelenlegi szigorú hazai szabályozás 

(Akár 20 millió forint is lehet a büntetési tétel!)  
 

Tudja Ön, hogy mi jelent az adatvédelem? Gondolná, hogy az adatvédelem azo-
kat a természetes személyeket (pl. ügyfelek, vendégek, fogyasztók) védi, akik 
személyes adataiknál fogva beazonosíthatóak függetlenül attól, hogy az adato-
kat elektronikusan vagy papíralapon tárolja? 
 

Minden vállalkozás, amely természetes személyek adatait felveszi, rögzíti, 
tárolja vagy dönt egyéb adatkezelésről, adatkezelőnek minősül és több köte-
lezettségnek is eleget kell tennie. 
 

Ön ismeri ezeket a kötelezettségeket? Eleget tett és tesz ezeknek? Úgy is kér-
dezhetnénk, hogy teljesítette az előzetes tájékoztatás követelményét tájékozta-
tóval vagy szabályzattal? Bejelentette már a hatóságnál a bejelentésköteles 
adatkezelési tevékenységeket? Megtette egyéb jogszabályi kötelezettségeit? 
Fontos tudni, hogy minden vállalkozásnak, minden weboldalnak rendelkeznie 
kell a működésének, a jogszabályoknak és a hatósági állásfoglalásoknak meg-
felelő adatvédelmi tájékoztatóval. 
 

A törvényi kötelezettségek elmulasztása bírságolást vonhat maga után. Meg-
felelő tartalmú adatvédelmi tájékoztatót/szabályzatot írni és a bejelentéseket 
megtenni nem könnyű, mert az adatvédelem egy igen komplex terület. A leg-
magasabb büntetési tétel már jelenleg is 20 millió forint, de vannak egyéb 
szankciók is.  
 

Ráadásul 2018. május 25-től kötelezően kell alkalmazni egész Európában az új 
EU-s adatvédelmi rendeletet. Az új rendelet következtében akár 20.000.000 
euró is lehet a szankció. 
 

Tematika: 
 

■ Mi az adatvédelem? Kell ez nekünk? Vonatkozó jogszabályok és alapfogal-
mak bemutatása 
■ Tipikus adatkezelési tevékenységek a gyakorlatban: információkérés, aján-
latkérés, időpontfoglalás, hírlevél-küldés, törzsvásárlói/törzsvendég nyilvántar-
tás, közösségi oldalakon történő jelenlét, nyereményjáték szervezése, munka-
vállalói adatok kezelése, kamerarendszer üzemeltetése 
■ Alapvető adatvédelmi kötelezettségek: az előzetes tájékoztatás kötelezett-
sége és a nyilvántartásba vétel kötelezettsége. A kötelezettségek tényleges 
megvalósulása a mindennapokban 
■ Hogyan készítsünk megfelelő tartalmú adatvédelmi tájékozta-
tót/szabályzatot? 
■ Egyéb jogszabályi kötelezettségek 
■ Jogellenes adatkezelések, szankciók 
■ Az érintett jogai, lehetőségei 
■ Kitekintés a 2018. májusában hatályba lépő új európai adatvédelmi rende-
letre 
■ Konzultáció 
 

Előadás menete:  
09.00–10.00: Regisztráció 
10.00–12.00: Előadás 1. része 
12.00–12.45: Ebédszünet, kávészünet 
12.45–14.45: Előadás 2. része 
 

Előadó: 

Dr. Bölcskei Krisztián 
adatjogász,  
vezető tanácsadó,  
Adatvédelmi Auditor 
 

Időpont: 

2017. október 31.,  
kedd 
Regisztráció: 09.00–10.00 
Előadás: 10.00–14.45 
 

Helyszín: 

MOHA Ház 
1143 Budapest,  
Gizella út 42-44. 
(Hungária krt.–Thököly út sarka) 
Keleti pályaudvar M2  1 megál-
ló piros 7-es busszal. Stadionok 
M2 2 megálló 1-es villamossal.  
Népliget M3  7 megálló 1-es  
villamossal. Árpád híd M3  7 
megálló 1-es villamossal. 
Parkolás: Környéken ingyenes. 
Helyszín őrzött parkolójában: 
1.500 Ft + áfa/nap.  
 

Részvételi díjak: 
Részvételi díj:  
25.900 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj (-20%): 
20.720 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-20% + - 5%):  
19.685 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj  
(-30%): 18.130 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-30% + -5%):  
17.225 Ft + áfa/fő 
 

Ellátás: 
Ár tartalmazza: oktatási  
segédanyag, íróeszköz, WIFI 
használat, reggeli sütemé-
nyek, nap közben fogyasz-
tott kávé, tea, ásványvíz.   
Ebéd: A helyszínen étterem 
működik, ahol az előre  
igényelhető 3 fogásos  
menüebéd ára:  
1.500 Ft + áfa/fő.  
 

 
     

A Vezinfó Kiadó az új jelentkezőknek 20% kedvezményt, ügyfeleinek pedig  30% kedvezményt biztosít!  
Egy cégtől/intézménytől 2 vagy több jelentkező esetén fejenként további 5% kedvezmény jár! 



JELENTKEZÉSI LAP 
 

  fő részvételével jelentkezünk a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. által 2017. október 31-én, 

Budapesten, a MOHA Házban rendezendő, „Adatvédelem 2017” című szakmai képzésre. 
 

Részvételi díj:       25.900 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj (-20%):      25.900 Ft + áfa/fő helyett 20.720 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-20% + -5%):  25.900 Ft + áfa/fő helyett 19.685 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj (-30%):     25.900 Ft + áfa/fő helyett 18.130 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-30% + -5%):  25.900 Ft + áfa/fő helyett 17.225 Ft + áfa/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza az előadás, az oktatási segédanyag, az íróeszköz, WIFI használat, reggeli sütemé-
nyek, valamint a napközben fogyasztott kávé, tea és ásványvíz költségeit. Az előadás díja költségként elszámol-
ható. Az áfa mértéke: 27%. A részvételi díj közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön 
ebédet vagy őrzött parkolót igényel. Helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menü-
ebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő! 
 

 

 
 

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga 
után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról 
részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a 
beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A 
rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A 
kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy 
az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban 
fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét 
kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a 
részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta 
le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés 
átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-
mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Fontos! Az étellel, itallal kapcsolatos 
költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tüntetjük fel. A természetbeni 
juttatás után fizetendő közterheket a Vezinfó Kft. átvállalja. Kivéve, ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót 
igényel. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. 
előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetősé-
get Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel. 
 

 
 

Kód: 32145                                                                                                                                  www.vezinfo.hu 
 

Cég/intézmény neve: ………………………………………………………………………………….…………………………….….………………………. 
 

Kérek ebédet:  □ igen  □ nem 
 

Igénybe veszem az őrzött parkolót (1.500 Ft + áfa/nap):  □ igen  □ nem  Ha igen, rendszám: …………………………… 
 

Jelentkező személy(ek) neve: ……………………………………………………….….…………………….…………………………………………….. 
 

Jelentkező személy(ek) beosztása: …………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 

Számlázási cím: ……………………………………………………..……………………………………….…………………………………………………….. 
 

Postai cím (ha eltér a számlázási címtől): …………………………………..……………………………….………….…………………………….. 
 

A részvételi díjat:   □   átutalással, vagy   □   készpénzben a helyszínen egyenlítjük ki! 
 

Telefon: ………………………………….…………..…………………… Telefax: …………………..………….…….……………………………………… 

 
E-mail(ek): …………………………..………………………………..………..……….………………………………………………………………………….. 

 
Dátum: ……………………………………………… Aláírás: ………………….…………………….………………………………………………….......... 

 

A kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjék a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. 
címére eljuttatni: 1139 Budapest, Hajdú u. 11.; 

vagy egyszerűen átfaxolni a kiadó telefaxszámára: (06-1) 236-0037; 
vagy csatolt dokumentumként e-mailen elküldeni a következő címre: info@vezinfo.hu 

 


