tel: +36-1/273-2090
e-mail: ugyfelszolgalat@forum-media.hu
web: www.forum-media.hu
1. modul: Munkavállalók és jelentkezők adatainak kezelése
 Munkavállalói adatkezelések, munkavállalók adatvédelmi oktatása
 Tájékoztatási kötelezettség a GDPR, az Infotv. és az Mt. szerint
 Adatkezelési jogalapok
 Adatfeldolgozó igénybevétele esetén alkalmazandó szabályok
 Pszichológiai (alkalmassági) vizsgálat
 Mikor kérhető erkölcsi bizonyítvány?
 Álláshirdetés és jelentkezések
 Jelentkezők ellenőrzése közösségi média felületeken
 Jelentkező ellenőrzése előző munkáltatónál, referencia
 IRATMINTA: Adatvédelmi tájékoztató minta – munkavállalók
 IRATMINTA: Adatvédelmi tájékoztató minta – állásra jelentkezők
 IRATMINTA: Hozzájáruló nyilatkozat álláspályázat esetén

Szakértő szerzőnk:
Dr. Bölcskei Krisztián, vezető adatvédelmi tanácsadó,
jogász

2. modul: A Munka Törvénykönyve friss változásai
 Szükségesség és arányosság elvei
 Biometrikus adatok kezelése
 Céges eszközökre vonatkozó új szabályozások

Kérdése van?
Az online továbbképzés ideje alatt a témában tanácsadói
szolgáltatást biztosítunk. Kérdését a gdpr@forum-media.hu
címre várjuk és szakértőnk 10 munkanap alatt részletesen,
írásban válaszolja meg kérdését!

3. modul: A munkavégzés ellenőrzései, mint adatkezelések
 Általános rendelkezések, előzetes tájékoztatási kötelezettség, a
munkavállaló jogai
 Munkáltató jogos érdeke, célok meghatározása
 Laptop, számítógép, tablet ellenőrzése
 E-mail fiókok ellenőrzése
 Telefonhasználat ellenőrzése
 Internethasználat ellenőrzése
 GPS használat ellenőrzése
 IRATMINTA: Informatikai eszközök használatára vonatkozó
szabályzat-minta
4. modul: Kamera-, és beléptetőrendszer jogszerű üzemeltetése
 Mi kell a helyes működéshez? Mit vehetek fel és hova telepíthetek
kamerát?
 Tájékoztatási kötelezettség: Kameraszabályzat, feliratok, piktogramok
 Az üzemeltetés szabályai adatvédelmi szempontból
 Érdekmérlegelési teszt
 Elektronikus beléptetés célja, jogosultak köre, munkaidő nyilvántartása
 IRATMINTA: Belépési ponthoz kihelyezendő kameratájékoztató-minta

fővel A

Igen, jelentkezem

A menete:
Képzésünkre időponttól függetlenül bármikor jelentkezhet.
Jelentkezését követően a megadott e-mail címre küldjük
felhasználónevét és jelszavát, melyek segítségével eléri az
első továbbképzési anyagot. Ezt követően minden további
anyagot azután ér el, hogy kitöltötte az előző anyagok
végén található rövid tesztet. Így saját időbeosztásának
megfelelően tud haladni az anyaggal!

Ár: 39.900 Ft + áfa/fő

Csoportos jelentkezési akció!
Amennyiben egy cégtől több fővel jelentkeznek, csoportos
kedvezményt vehetnek igénybe!
Két fő esetén: 5%, három fő esetén: 10%, minden további
jelentkező esetén: 15%

Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díjról szóló átutalásos számlánkkal
igazoljuk vissza. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

munkavégzés jogszerű ellenőrzése

című online tanfolyamra. (835101)
Cégadatok:

Jelentkező(k) adatai:

*Cég neve

*Név, e-mail cím

*Cég címe

Beosztás

*Cég adószáma

*Név, e-mail cím

Telefon

Beosztás

Fax

Cég fő tevékenysége

Név, e-mail cím

Foglalkoztatottak száma  1-10
 51–100

*Megrendelő neve, beosztása
*Megrendelő e-mail címe

 11–20
 100 felett

 21–50
Beosztás

A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés
érvényességéhez!

Dátum

cégszerű aláírás

[ ] Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és postacímemet a Fórum Média Kiadó Kft.
promóciós anyagok küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra személyre szabottan tájékoztasson a
kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Fórum Média Kiadó K ft. a
GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli. Kijelentem, hogy önkéntes
hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és így a promóciós anyagról bármikor leiratkozhatom emailben a forum -media@forummedia.hu e-mail címen, telefonon a (1) 273-2090-es elérhetőségen, vagy postai úton, a 1139 Budapest, Váci út 91. címre küldött
levélben.

