Menedzserképző Központ VII. Adatvédelmi Konferencia
„Fókuszban a GDPR - kihívások, gyakorlati kérdések, adatvédelmi trendek,
megoldások”
2017. május 9. (kedd); Budapest, Danubius Hotel Gellért
Az adatvédelem az elmúlt években kiemelten fontos kérdéssé, adott esetben problémává vált
számos adatkezelőnél. Hiába 25 éves a hazai adatvédelmi szabályozás, a hatékony
jogérvényesítés feltételeit a jóval fiatalabb, 2012. január 1-jén hatályba lépett törvény
teremtette meg. Ezzel létrejött a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH), amely közigazgatási hatósági eljárást folytathat le és bírságolhat is – a Hatóság pedig
él is ezekkel az eszközökkel. Mára minden adatkezelő tudja: az adatvédelmi szabályok
érvényesítésére oda kell figyelni, ellenkező esetben a Hatóság súlyos bírságot szabhat ki, és
elrendelheti a jogellenesen kezelt adatok törlését is.
A közeli jövő pedig újabb változásokat hoz, 2017 egyik „slágertémája” az Európai Unió új
adatvédelmi rendelete (GDPR), amelyet 2018-tól alkalmazni kell. Számos változás várható,
átalakul a jogalapok rendszere, a Hatósági jogalkalmazás, jelentősen bővülnek az adatkezelők
kötelességei, a jogellenes adatkezelés jogkövetkezményei pedig igen súlyosak lehetnek.
Eseményünk, mint a korábbi adatvédelmi konferenciáink is, elsősorban a gyakorlati
kérdésekre, és azok megoldásaira kíván fókuszálni. Választ keresünk arra, hogy milyen
kihívásokkal kell szembenézni most, és akkor, ha hatályba lép az Európai Unió adatvédelmi
rendelete, valamint mit kell tennünk annak érdekében, hogy felkészülhessünk a változásokra.
Előadóink a gyakorlatban is használható tanácsokat adnak annak érdekében, hogy
adatkezelésünk jogszerű és kockázatmentes legyen. Konferenciánk azokhoz szól, akik
személyes adatokat kezelnek – egyszóval mindenkihez.

Program
12.00 – 12.30

Regisztráció

12.30 – 12.40

Moderátori megnyitó
Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő, Freidler Ügyvédi Iroda

12.40 – 13.20

A GDPR-ra való felkészülés eddigi tapasztalatai az aktuális
adatvédelmi trendek tükrében – az EU-ban és azon túl
Aktuális adatvédelmi trendek, aktuális adattovábbítási kérdések,
kormányzati adatkérések, a GDPR-ra való felkészülés tapasztalatai
Dr. Domokos Márton ügyvéd, CMS Ügyvédi Iroda

13.20 – 14.00

Az egységes szabályozás indokai és várható hatásai, a Hatóság
szerepe az új környezetben
Az egységes európai szabályozás megalkotásának indokai, és a jövőben
várható változások; a Hatósági jogalkalmazás átalakulása, a Hatóság
szerepe a megváltozott jogi környezetben
Dr. Szabó Endre Győző elnökhelyettes, NAIH

14.00 – 14.40

Jogalapok a GDPR-ban
A személyes adatok kezelésének új szabályai, a hozzájárulás
követelményei, az adatkezelés feltételei az érintett hozzájárulásának
hiányában az adatkezelő érdekei alapján; az érdekmérlegelés, mint
jogalap

Dr. Osztopáni Krisztián vizsgáló, NAIH, Audit Osztály
14.40 – 15.10

Kávészünet

15.10 – 15.50

GDPR felkészülés felhőszolgáltatói szemszögből - egyedül nem
megy
Hogyan tudja egy felhőszolgáltató támogatni az ügyfelei felkészülését és
adatvédelmi megfelelését? Közös felelősség, közös kockázat
Dr. Simándi Andrea jogi igazgató, Microsoft Magyarország Kft.

15.50 – 16.30

Adatkezelés és adatvédelem a munkaviszonyban
A munkáltatók jogai és kötelességei az adatkezelés során, a NAIH
vonatkozó állásfoglalásai
Dr. Barán-Kalász László ügyvéd, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda

16.30 – 17.10

Adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi szabályzat, gyakorlati
teendők a GDPR hatályba lépése előtt
Az adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó kötelezettség, a
tisztviselő feladatai; adatvédelmi szabályzat és tájékoztató megalkotása,
tartalma; az adatkezelőkre váró feladatok a GDPR hatályba lépése előtt
Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő, Freidler Ügyvédi Iroda

17.10 –

Programzárás

A programváltoztatás jogát a Menedzserképző Központ fenntartja!

