Menedzserképző Központ VIII. Adatvédelmi Konferencia
„Célegyenesben –
közeleg 2018. május, ezzel az új adatvédelmi szabályozás”

2017. november 14. (kedd); Budapest, Danubius Hotel Gellért
Az utóbbi hónapokban egyre többször hallottuk az angol mozaikszót: GDPR. Valószínű az is
tudja, mi az a „dzsídípíár”, aki nem tud angolul, vagy nem tudja, hogy a rövidítés jelentése:
„General Data Protection Regulation”, azaz általános adatvédelmi szabályozás. Az Európai Unió
adatvédelmi rendeletét becézzük így, azaz azt a szabályozást, amely 2018. május 25-én lép
hatályba, és amelyet ezt követően alkalmazni kell minden adatkezelőnek.
A GDPR jelentős változásokat hoz: a korábbi szabályozáshoz képest szigorúbb, szinte minden
adatkezelőnek át kell alakítania az adatkezeléseit. Lényeges változás, hogy aki eddig
„beárazta” a jogellenes adatkezelés kockázatát, mondván az előnyök nagyobbak, mint a
várható bírság, már nem lehet nyugodt, mert a GDPR alapján a bírság legnagyobb összege
20.000.000 Euró (nem elírás: húszmillió Euró) is lehet.
2018. május 25-e közel van, de még nincs teljesen késő. Aki még nem kezdte el a
felkészülést, annak mindenképpen érdemes meglátogatni konferenciánkat. Miként annak is,
aki a felkészülés közben van: minden bizonnyal sok olyan kérdés megfogalmazódik
mindenkiben, amelyre a választ előadóink - akik valamennyien a téma elismert szakértői tudhatják.

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

Célegyenesben – beszéljünk a teendőkről!
Mi is tulajdonképpen a GDPR, és miért fontos ez? Mi változik a jelenlegi
szabályozáshoz képest, másképpen: aki eddig jogszerűen kezelt adatot
annak van teendője? Kinek érdemes, kinek kell felkészülni, melyek a
legfontosabb teendők? Mit jelent a beépített és az alapértelmezett
adatvédelem, mint követelmény? Mit kockáztat, aki nem lép időben? Mi
az előnye és a kockázata az adatvédelmi auditnak, magatartási kódexnek,
illetve a tanúsításnak?
Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő, Freidler Ügyvédi Iroda

13.20 – 14.00

Az adatkezelés jogalapjai most és a GDPR hatályba lépése után
Lehet-e személyes adatot kezelni az érintett hozzájárulása nélkül? Miként
kell beszerezni a hozzájárulást, és kétség esetén hogyan bizonyítható
annak megléte? Ha az adatkezelő érdekei szolgálnak az adatkezelés
jogalapjául, miként kell eljárni, mit kell figyelembe venni?
Dr. Barán-Kalász László ügyvéd, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda

14.00 – 14.40

Felkészülés a GDPR-ra vállalati szempontból
Miként készül fel a GDPR alkalmazására egy hazai nagyvállalat, amely
nagy adatkezelésekért felel? Melyek a felkészülés főbb lépései, céljai?
Milyen forrásokat kell a felkészülésre fordítani, és hogyan lehet az
adatkezelést és az üzleti érdekeket egymáshoz igazítani?
Dr. Nagy Zsuzsanna vezető jogtanácsos, NKM Nemzeti Közművek Zrt.

14.40 – 15.10

Kávészünet

15.10 – 15.50

Az adatfeldolgozás és az adattovábbítás kapcsán felvetődő
kérdések
Miként lehet adatfeldolgozót megbízni, melyek az adatfeldolgozási
szerződés szükséges és javasolt elemei? Hogyan kell ellenőrizni az
adatfeldolgozót, és hogyan tudja az adatkezelő a felelősségét
minimalizálni? Mi a teendő akkor, ha az Európai Unión kívüli
adatfeldolgozót bíznánk meg? Hogyan továbbíthatók adatok, és mi a
teendő akkor, ha vállalatcsoporton belül kell adatot továbbítani? Miként
adhatók át az adatok az anyavállalatnak, a vállalatcsoporton belüli más
vállalatnak?
Dr. Domokos Márton ügyvéd, CMS Ügyvédi Iroda

15.50 – 16.30

Az Infotv. GDPR-ral összefüggő módosítása; az adatvédelmi
tisztviselő
2018. május 25-től az adatvédelem elsődleges jogforrása a GDPR lesz,
ami szükségessé teszi az Infotv. átfogó módosítását. Hogy áll az Infotv.
elfogadása, az elkészült törvénytervezetből milyen irányok látszanak, a
magyar adatkezelőknek milyen nemzeti változásokkal, specialitásokkal
kell számolniuk?
Az adatvédelmi tisztségviselő jelentős változást fog hozni az adatkezelők
szervezetében, ezért szükséges felmérni, hogy pontosan mely
adatkezelőket terheli a tisztségviselő megválasztásának kötelezettsége,
és a társaságon belül vagy kívül mely személyek tölthetik be ezt a
pozíciót.
Dr. Orbán Zsombor ügyvéd, Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda

16.30 – 17.10

Az érintettek jogai
Melyek az érintettek jogai a GDPR alapján, mi az ami újdonság? Melyek a
tájékoztatás szabályai, mi a tájékoztatás minimuma? Hogyan kell
megoldani a tájékoztatást akkor, ha az adatfelvételi csatorna miatt
korlátozottak a lehetőségeink (pl. telefon)? Miként kell biztosítani a
helyesbítés és törlés jogát? Mikor kell törölni az adatokat az érintett
kérése nélkül is? Mit jelent a gyakorlatban az elfeledtetéshez,
adathordozhatósághoz, tiltakozáshoz való jog?
Dr. Tarján Zoltán ügyvéd, Knight Bird & Bird Iroda

17.10 –

Programzárás

A programváltoztatás jogát a Menedzserképző Központ fenntartja!

