GDPR KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK
2017. Május 25-26 + 1 nap
Ajánló
Az Általános Adatvédelmi Rendeletről hatályba lépése óta számos képzés és konferencia kerül
megrendezésre.
A „GDPR kezdőknek és haladóknak” képzéssel olyan többnapos sorozatot indítunk, amely a
jogterület gyakorlati változásaira koncentrál, nem bevezető „A-Z jellegű” információkat
kívánunk átadni, hanem strukturált, gyakorlati ismeretekkel rendelkező képzést szervezünk,
amelynek elvégzését követően Ön
- képet kap azokról a szabályokról, amelyek 2018 májusától eltérő tartalommal
bírnak;
- rutinosan fogja tudni forgatni a GDPR-t;
- biztos ismeretekkel fog rendelkezni a GDPR alapjairól és újdonságairól;
- könnyen eligazodik majd a GDPR-ről megjelenő információhalmazban;
- biztos lesz azokban a kérdésekben, amelyek értelmezéséhez nem fűződik kétség;
- ismereteket szerez azokról, amelyek tartalmát tekintve még szakmai viták vannak.
Az ágazati nap gyakorlati és interaktív jellegű lesz.
Az alábbi ágazatok számára nyújtunk specifikus gyakorlati ismereteket:
Egészségügy: Dátum véglegesítés alatt
Pénzügyi szektor: Dátum véglegesítés alatt
Közszféra, közmű: Dátum véglegesítés alatt
Kiknek ajánljuk?
A képzést elsősorban a leendő adatvédelmi tisztviselőknek ajánljuk. Hasznos információt
szereznek az ügyvédek, adatvédelmi tanácsadók, informatikai vállalkozások is. A tematikát
úgy állítottuk össze, hogy azoknak is nyújtson újdonságot, akik már részt vettek 2017 januári
konferenciánkon vagy más GDPR alapképzésen.
A szektorális napokon három kiemelt szektor érdeklődői kapnak az előző két napra épülő
olyan gyakorlati ismereteket, amelyek kifejezetten az adott ágazat szakembereinek
hasznosak.
Diákoknak, kutatóknak last minute jelentkezéssel, (amennyiben marad hely) 50%
kedvezményt biztosítunk. Last minute jelentkezés ideje 2017. május 23-24, diákigazolvány
bemutatása kötelező.
Tematika
A tematika egyedi összeállítása során arra törekedtünk, hogy Ön a GDPR legfontosabb
rendelkezéseiről gyakorlati ismereteket kapjon, olyan szakértőktől, akik minden nap a GDPR
alkalmazásával foglalkoznak.

GDPR KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK
-részletes tematika1 1. nap 2017. május 25.
9:30-10 Regisztráció és reggeli
Köszöntő (Dr. Jóri András)
10-11.00

Adatvédelem a jogrendszerben
Az Info törvény, az Irányelv és a GDPR viszonya
Az adatvédelem szerepe és helye időben és térben
Napjaink legfontosabb problémái
IoT, Big Data, Data Protection by Design
Szükség van-e auditra?

Előadó: Dr. Jóri András Phd. volt adatvédelmi biztos
11:00-12:00

Adatvédelmi Checklist (gyakorlat)
Hogyan kell elkezdeni a felkészülést
Milyen a jó cheklist?
Szerepek: adatkezelők és adatfeldolgozók
Adatvédelmi tisztviselők

Előadó: Dr. Soós Andrea Klára ügyvéd, európai szakjogász
12:00-13:00

EBÉD és KÁVÉ

13:00-14:00

Régi és új jogalapok
A jogalapváltozás egyes kérdései
Adattovábbítások és ezek jogalapjai

Előadó: Dr. Jóri András Phd. volt adatvédelmi biztos
14:00-15:00

A megfelelés adatbiztonsági követelményei
Adatbiztonság mint alapelv
A felkészülés technikai lépései
Beépített adatvédelem
Biztonságos törlés

Előadó: Dr. Szádeczky Tamás adatbiztonsági szakjogász
15:00-16:00
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Kérdések és válaszok
A nap tapasztalatai

A tematika szerzői jogi védelem alatt áll! A tematikát vagy annak bármely részletét engedélyünk nélkül
felhasználók ellen megtesszük a szükséges jogi lépéseket. Dr. Jóri András - Dr. Soós Andrea Klára

2. nap 2017. május 26.
9:30 KÁVÉ és reggeli
10-11: 00

A GDPR hatálya
A GDPR hatálya alá nem tartozó adatkezelések
Időbeli hatály
Tárgyi hatály
Területi hatály

Előadó: Dr. Jóri András Phd. volt adatvédelmi biztos
11:00 -11:45

Érintetti jogok
Hozzáférés és megismerés
Tájékoztatás kérése
Törlés és elfeledtetés
Hordozhatóság

Előadó: Dr. Amigya Andrea, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász
11:45-12:30

Elszámoltathatóság és adatkezelői felelősség
Hatásvizsgálat
Érdekmérlegelés
Bizonyítási teher

Előadó: Dr. Domokos Márton ügyvéd, infokommunikációs szakjogász
12:30-13:15

EBÉD és KÁVÉ

13:15-14:00

Automatizált egyedi döntéshozatal és profilalkotás
Fogalmi kérdések
Szerződésen alapiló eljárások
Jogszabályon alapuló eljárások
Hozzájárulás és tájékoztatás

Előadó: Dr. Soós Andrea Klára ügyvéd, európai szakjogász
14:00-15:00

Adatfeldolgozói felelősség
kiválasztásért való felelősség bevezetése
felelősségi lánc
szerződések kötelező tartalmi elemei
felhőszolgáltatások

Előadó: Dr. Jóri András Phd. volt adatvédelmi biztos
15:00-16

Kérdések és válaszok

A 2 nap tapasztalatai
ÁGAZATI NAPOK
Egészségügyi nap

Pénzügyi nap

Közszolgálat-közmű

A tematika a jelentkezők
alapján kerül véglegesítésre

A tematika a jelentkezők
alapján kerül véglegesítésre

A tematika a jelentkezők
alapján kerül véglegesítésre

Mindent az egészségügyi
adatkezelésről

Mindent a pénzügyi ágazati
adatkezelésről

Önkormányzati rendelet
mint jogalap?

Jogalapok az
egészségügyben

Jogalapok a pénzügyi
szerződésekben

Jogalapok a hatósági
eljárásokban

Különleges és genetikai
adatok kezelése

Banktitok és személyes adat
viszonya

Jogalapok szerződéskötési
kötelezettség esetén

Hozzájárulás és
telemedicina

Kiszervezések és fintech

Kötelező szabályzatok

Adatfeldolgozói szerződések

Adatbiztonság

Hordozhatóság

Hordozhatóság

Információszabadság,
változik-e a GDPR-rel?

