
 

 

Adatvédelem  

 

Felkészülés az EU általános adatvédelmi rendeletére (GDPR) – 
képzés a Bird & Bird szakértőitől 
 

2018. május 25.  
A nap, amelynek minden személyes adatokat kezelő vállalkozás és egyéb szervezet naptárjában szerepelnie 
kell. E naptól lesz alkalmazandó az EU új Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), amely rendelkezéseinek 
való megfelelés komoly kihívás, de egyben óriási lehetőség is az európai és így magyar vállalkozások és egyéb 
szervezetek számára. A hátra lévő egy év azonban hamar eltelik, így a közel száz oldalas joganyag értelmezése, 
valamint az új, illetve változó előírásoknak való megfelelés komoly feladat elé állítja a vállalkozásokat, 
különösen azok belső adatvédelmi felelőseit, compliance szakembereit és jogtanácsosait. Így kulcsfontosságú a 
felkészülés időben való megkezdése.  

 

A Bird & Bird GDPR képzése 
A rendelettel kapcsolatos konferenciák, workshop-ok és egyéb találkozók alkalmával tapasztaltuk, hogy 
jelentős igény van olyan képzésre, amely valódi és praktikus segítséget nyújt a vállalkozásoknak az új 
szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatban. Képzésünket ezért úgy állítottuk össze, hogy ezeket az igényeket 
kielégítsük, átfogó tájékoztatást adjuk a megfelelés szempontjából legfontosabb teendőkről, egyúttal 
közérthetően, valódi gyakorlati segítséget nyújtva. A képzés során bemutatjuk az adatvédelmi auditok, illetve 
megfelelési projektek sikeres és hatékony megtervezésének szempontjait és ezek legfontosabb lépéseit. 
Természetesen lesz megfelelő idő és lehetőség kérdések feltevésére is.  

 

Tematika 
A képzés során különösen az alábbi kérdésekről lesz szó:   
 

1. alkalom – 2017. április 25. (kedd) 
 Új fogalmak: a profilalkotás és az álnevesítés új szabályai. 

 Új alapelvek: az elszámoltathatóság alapelvének való praktikus 
megfelelés. 

 Átalakuló adatkezelési jogalapok. A hozzájárulás szigorodó 
feltételei, a jogos érdek térnyerése. 

 Az érintettek jogaival kapcsolatos változások. Az előzetes 
tájékoztatás megadásának kihívásai. Elfeledtetéshez való jog és 
az adathordozhatóság joga.  

 

2. alkalom – 2017. május 2. (kedd) 
 Az adatkezelők, adatfeldolgozók kötelezettségeivel kapcsolatos 

változások. Az adatvédelmi tisztviselő választásának szabályai; 
a hatásvizsgálat elvégzésének praktikus szempontjai; az 
adatvédelmi incidens nyilvántartásának, bejelentésének 
menete; az adatkezelések belső nyilvántartásának kialakítása. 

 Adatfeldolgozói szerződések módosuló szabályai. A szerződés 
kötelező tartalmi elemei, illetve a további adatfeldolgozó 
igénybevételére vonatkozó előírások. 

 A személyes adatok külföldre (EGT-n kívülre) történő 
továbbításának átalakuló rendszere. Új lehetőségek: 
magatartási kódexek, tanúsítási mechanizmusok. 

  

Időpontok és időbeosztás 
A képzést 2017 tavaszán, három 
egymást követő kedden délelőtt 
tartjuk, az alábbi időbeosztás 
szerint:  
 
8:50 - 9:20  Regisztráció  
9:20 - 12:10  Képzés  
12:10 - 13:00 Kérdések  
 

Helyszín 
A Bird & Bird budapesti irodája: 
1054 Budapest, Szabadság tér 14. 
 

A képzés díja 
15.000,- Ft + ÁFA/fő/alkalom.  
A három alkalom összesen 
40.000,- Ft + ÁFA/fő.  
 

Jelentkezési határidő 
2017. április 18. (kedd) 
 

További információ 
www.twobirdsideas.hu/GDPR  

3. alkalom – 2017. május 9. (kedd) 
 Megfelelő szintű adatbiztonság biztosításának kérdései. Titkosítás, tanúsítás, szabványoknak 

megfelelés. 

 Adatvédelmi hatóságok eljárásrendjének új szabályai. Fő felügyeleti hatóság megállapításának 
kérdései, a felügyeleti hatóságok együttműködése. 

 A felügyeleti hatóságok által alkalmazható szankciók. A bírságolás szempontjai, a bírságok mértéke. 

 Az újonnan megalakuló Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) szerepe, feladatai, jogkörei. 

 Az adatkezelők és adatfeldolgozók átalakuló felelőssége. 

 A GDPR megfelelési projekt megtervezésénél figyelembe veendő legfontosabb szempontok. 
 

http://www.twobirdsideas.hu/GDPR


 

 

 
 
 
A Bird & Bird és a GDPR  
A Bird & Bird adatvédelemi ügyekben jelentős tapaszalttal rendelkezik. Számos ügyfelünknek adunk tanácsot a 
rendeletre való felkészüléssel kapcsolatban. Ügyfeleink között pedig egyaránt vannak nemzetközi 
nagyvállalatok, valamint kis- és középvállalkozások is. Meggyőződésünk, hogy a rendeletnek való megfelelésről 
hitelesen csak stabil nemzetközi háttérrel és több éves szakmai tapasztalattal lehet beszélni, hiszen 2018. 
május 25-ével a korántsem egységes tagállami szabályokat egységes európai adatvédelmi szabályozás váltja fel. 
Képzésünk során ezeket a nemzetközi tapasztalatainkat is megosztjuk.  

 
Előadók 
A képzést dr. Halász Bálint és dr. Tarján Zoltán, a Bird & Bird budapesti irodájának tagjai tartják. Bálint és 
Zoltán mindketten évek óta foglalkoznak adatvédelemmel, és jelentős tapasztalattal rendelkeznek megfelelési 
projektekkel kapcsolatban.  

 

 
 

Dr. Halász Bálint 
ügyvéd 
 

Bálint a jogi tanulmányait megelőzően középfokú számítástechnikai szoftver-
üzemeltető, majd felsőfokú számítástechnikai programozó képesítést szerzett. Több 
mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik infokommunikációs, információtechnológiai, 
adatvédelmi, valamint szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyekben. Bálint 
rendszeresen publikál szellemi tulajdonjogot érintő, valamint adatvédelmi témákban, 
többek között az Infokommunikáció és Jog c. folyóiratban, valamint elismert magyar 
és angol nyelvű lapokban, internetes portálokon és blogokon. Tagja többek között a 
Szerzői Jogi Szakértő Testületnek és a Licensing Executive Society-nek (LES). 
Magyarul, angolul és németül beszél. 

 

 
 

Dr. Tarján Zoltán 
ügyvéd 

Zoltán a jogi diplomájának megszerzését követően a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézetének európa-jogi szakjogász képzésén vett 
részt, majd egy évig a Queen Mary, University of London „LLM in Computer and 
Communications Law” kurzusán többek között adatvédelmi jogot, IT jogot és 
hírközlési jogot hallgatott. Zoltán több mint tíz éves tapasztalttal rendelkezik 
adatvédelmi, hírközlési jogi és munkajogi ügyekben. Zoltán rendszeresen ad elő 
adatvédelmi és munkajogi témákban különböző ügyfél szemináriumokon, 
workshopokon. Magyarul és angolul beszél. 

 

További információ 
A kérdéseket az alábbi az alábbi elérhetőségeinken fogadjuk:  

 tel.: +36 1 799 2000 

 fax: +36 1 799 2088 

 e-mail: budapest@twobirds.com 

 
Jelentkezés 
A jelentkezéseket az alábbi módokon fogadjuk:  

 online jelentkezés 

 letölthető jelentkezési lap (visszaküldhető postán, faxon vagy e-mailen) 

Fizetési és részvételi feltételek 
A képzés nyújtója Knight Bird & Bird Iroda. A jelentkezéseket követően a képzés díjáról díjbekérőt állítunk ki, 
amelyet e-mailen küldünk ki a jelentkezés során megadott e-mail címre. A díj beérkezését követően állítjuk ki 
az előlegszámlát, amelyet e-mailen küldünk meg, majd a képzés alkalmával adjuk át a végszámlát. A 
jelentkezés személyre szól, azt csak ugyanazon szervezeten belül lehet átruházni másik személyre. A részvételt 
lemondani legkésőbb az (első) alkalom előtt öt munkanappal lehet, e-mailen, faxon vagy írásban. Ebben az 
esetben a már esetlegesen megfizetett részvételi díj egészét visszatérítjük. Egyéb esetben a részvételi díjat nem 
áll módunkban visszafizetni. A rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet, amelyeket a 
későbbiekben hasonló rendezvények népszerűsítésére felhasználhatunk. 
 
 
A Bird & Bird olyan nemzetközi jogi szolgáltató, amelyet a Bird & Bird LLP és partnerei, illetve társult tagjai alkotnak, és amelynek tagja a 
Knight Bird & Bird Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 14., Budapesti Ügyvédi Kamara lajstromszáma: 2809) is.  

mailto:budapest@twobirds.com
https://twobirdsideas.hu/jelentkezes-kepzesre/
https://twobirdsideashu.files.wordpress.com/2017/03/gdpr-kepzes-bird-bird-2017-aprilis-majus-jelentkezesi-lap2.pdf

