Adatvédelmi, adatkezelési kérdések a koronavírus idején
Webinárium cégvezetők, adatvédelmi tisztviselők és adatvédelmi szakértők számára
2020. április 22. (szerda)
9.30-11.00

Webinárium
Dr. Bölcskei Krisztián
Az online csatlakozás részleteiről a
Vezető adatvédelmi tanácsadó, jogász
jelentkezéskor megadott e-mail
címen értesítjük!
Nemrégiben közzétételre került az Európai Tanács Közleménye, mely a
koronavírus-járvány adatvédelmi vonatkozásait tárgyalja. Ez a Közlemény Listaár: 19.900 Ft+áfa/fő.
többek között rögzíti, hogy az adatkezelések során továbbra is figyelembe
kell venni az alapelveket, különösen a jogszerűség, tisztességes eljárás
és átláthatóság elvét, amely a hivatkozás jogforrás alapján kiemelten
KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK
fontos az egyének létfontosságú érdekeinek védelmében hozott
intézkedések érvényesülése során.
Csoportos jelentkezési akció*:
Nem szabad elmenni azonban azon tény mellett, hogy a munkáltatóknak Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő esetén 5%, 3 fő esetén 10%, 4
a járvány okozta bizonyos körülmények között olyan személyes vagy vagy annál több jelentkező esetén 15% kedvezményt biztosítunk a részvételi
különleges (szenzitív) adatokat is kezelniük kell, amely személyes díjból.
adatokat általában nem kezelhetnek (például az egészségi állapottal,
külföldi nyaralással, rokonlátogatással kapcsolatos adatokat).
10% mikrokedvezmény*
A kialakult helyzet egyébként is rengeteg adatvédelmi kérdést vet fel Mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek 10%
a foglalkoztatás oldaláról, így legújabb webináriumunk során ezek kedvezmény. Ehhez a megrendelés során a MIKRO10 kuponkódot kell
megválaszolásában nyújtunk segítséget, nem kikerülve az egyéb megadnia.
kérdéseket sem.
Ingyenes részvétel FAM tagoknak!
Webináriumunkon szó lesz többek között:
A Fórum Akadémia Membership tagoknak a részvétel ingyenes! További

Milyen jogalappal kezelhetők a munkavállalók személyes adatai
részletekéért látogassa meg a www.forumakademia.hu weboldalt!
a koronavírus-járvány ideje alatt?

Milyen dokumentációval szükséges alátámasztani az
*A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező
adatkezelések jogszerűségét?
számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

Hogyan szükséges kezelni az egészségügyi adatokat?

Mit jelentenek a szükségesség és arányosság elvei, hogyan
Részvételi feltételek
kell betartani ezeket?

Hogyan kell tájékoztatni a munkavállalókat, mihez kell Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos számlánkkal igazoljuk
vissza. A webinárium előtti 3. munkanapig történő írásbeli lemondás esetén nem
hozzájárulniuk és mihez nem?

A GDPR mely cikkei, milyen iránymutatások segítenek a számítunk fel lemondási díjat. Ez utáni lemondás esetében a teljes részvételi díj
esedékes. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén a
kialakult helyzetben?

Milyen adatvédelmi kockázatokkal járnak a nem megszokott webinárium elmarad. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további
anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.
adatkezelések?

Hogyan vészelhető át a koronavírus-járvány adatvédelmi
szempontból?
Jelentkezzen Ön is, hogy pontos adatvédelmi ismeretek birtokában
Ne feledje, a GDPR olyan általános jogszabály, melynek előírásai a
tudja bevezetni, illetve finomítani a szükséges intézkedéseket.
személyes adatok kezelésére olyan körülmények között is
alkalmazandóak, mint például a COVID-19 járvány.

Igen, jelentkezem

fővel az Adatvédelmi, adatkezelési kérdések a koronavírus idején című webináriumra! (8378)

Jelentkezési lap (A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés érvényességéhez!):
*Cég neve, címe
*Cég adószáma, fő tevékenysége

*Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma
*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

Dátum

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy
nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és
postacímemet a Forum 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 Forum Média Kiadó Kft. 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@forum-media.hu e-mail címen,
telefonon a (1) 273-2090-es elérhetőségen, vagy
postai úton, a 1139 Budapest, Váci út 91. címre
küldött levélben.
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