GDPR Őrszem felsővezetők és adatvédelmi felelősök számára
Biztonság – Változáskövetés – Kész megoldások

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Eddig is komoly fejtörést okozott a GDPR a hazai vállalkozásoknak, a több mint 80 jogszabály
módosítását tartalmazó GDPR Saláta sem könnyít a helyzeten. Mi lenne, ha levennénk a
válláról a legnagyobb terhet?
Hogy mivel? Egy egyszerű, elektronikus formátumú, lényegre törő változásfigyelővel, amely
kész megoldásokkal, iratmintákkal, NAIH határozatokkal, friss hírekkel segíti a munkáját
– mindezt elérhető áron. Így a GDPR körüli állandó őrület közepette nyugodtan hátradőlhet.
A GDPR Őrszem ugyanis biztonságot, gyors megoldást, valamint közérthető
változáskövetést és magyarázatokat kínál! A kész megoldások és válaszok minden
hónapban a levelezőrendszerében landolnak majd. Egyedülálló bónuszként az ingyenes
tanácsadás az elektronikus lap részét képezi: küldje el nekünk a kérdését, és adatvédelmi
szakértőink pár munkanapon belül választ adnak Önnek!

GDPR Őrszem
Elektronikus változáskövető szaklap iratmintákkal és tanácsadói szolgáltatással
Mit tartalmaz a GDPR Őrszem egy-egy lapszáma?
 A GDPR és a kapcsolódó hazai jogszabályok változásainak nyomon követését
 Az adatvédelmi feladatok közérthető ismertetését – külön a munkaügyi/HR vezetők, az IT
vezetők, a DPO-k és a cégvezetők/intézményvezetők szemszögéből
 Összehasonlító táblázatot a GDPR előtti és GDPR utáni rendelkezésekről
 Aktuális NAIH és WP29 állásfoglalásokat, bírósági határozatokat
 Adatvédelemhez kapcsolódó mintadokumentumokat kitöltési útmutatóval
 Olvasóink kérdezték, szakértőink válaszolnak rovatot
Milyen előnyöket biztosít Önnek a GDPR Őrszem előfizetés?
 Nem kell aggódnia, hogy lemarad bármiről, a változáskövetést a GDPR Őrszem megteszi
Ön helyett!
 Az Őrszem nem egyszerű változáskövető: arra helyezzük a hangsúlyt, hogy értelmezzük,
hogy a változás a gyakorlatban milyen feladatot jelent Önnek.
 Azonnal használható és megbízható iratmintákat kap, melyek személyre szabásában a
szakértőink segítenek Önnek: Adatvédelmi Szabályzat, Tájékoztató, Nyilatkozat,
Ellenőrzőlista a bevezetéshez, GDPR „minimumkövetelmények” listája.
 Az éves előfizetés alatt korlátlan írásos szakmai tanácsadói szolgáltatásban részesítjük!

További információ és megrendelőlap a hátoldalon.
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GDPR Őrszem
Elektronikus változáskövető szaklap
iratmintákkal és tanácsadói szolgáltatással
Ízelítő a tartalomból
Változáskövetés, aktualitások, friss hírek
• Összehasonlító táblázatok a GDPR előtti és GDPR utáni
rendelkezésekről
• A NAIH ellenőrzési szempontrendszere
• A Vásárlók Kézikönyvével kapcsolatos új előírások
• Hogyan változott a Munka Törvénykönyve?
• Milyen újdonságokat vezet be a GDPR Saláta?
• Kamerák a munkahelyen
GDPR a cégvezető és a HR vezető szemszögéből
• Milyen feltételekkel ellenőrizhető a munkavállaló email-,
mobil- és internethasználata?
• Meddig terjed a HR felelőssége az adatkezelésekért?
• Hogyan válasszunk GDPR-kompatibilis bérszámfejtőt?
GDPR az IT vezető szemszögéből
• Adatcímkézés - adatok megjelölése és klasszifikálása
• Adatszivárgás elleni védelem - címkézés és védelmi
lehetőségek, integrációk
GDPR a DPO-k szemszögéből
• Hogyan feleltessük meg a nyilvántartásainkat a GDPR-nak?
Olvasóink kérdezték, szakértőink válaszolnak
• Hivatkozhat-e a cég az ún. jogos érdekre?
• Vannak-e bizonyos minimumkövetelmények, amelyeknek ha
megfelelünk, elkerülhetjük a bírságolást?
• Lehetséges-e a GDPR-tól való jogszerű eltérés?
NAIH állásfoglalások és bírósági határozatok
•
•
•
•
•
•

Jogalap nélküli adattovábbítás
Pontosság elvének megsértése
Tájékoztatás adatvédelmi incidensről
A törléshez és a helyesbítéshez való jog
Érintetti joggyakorlásra vonatkozó kérelem elbírálása
Adatvédelmi incidens bejelentési kötelezettségének
elmulasztása

Igen, megrendelem
elnevezésű csomagot.

példányban a GDPR Őrszem

A csomag tartalma:
» Korlátlan szakértői tanácsadás
» A GDPR Őrszem c. éves szaklap
» Szerkeszthető dokumentumok, iratminták
» Adatvédelmi jogszabálytár, jogesetek gyűjteménye
» Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
Éves előfizetési díj: 24 900 Ft + áfa

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 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@forummedia.hu e-mail címen, vagy telefonon a (1) 273-2090-es
elérhetőségen.

Általános Szerződési Feltételek
A megrendelést követően számlát állítunk ki az Ön által megadott adatokkal.
A fizetés módja: banki átutalás. A digitális lapszámokat a kiadványokhoz
tartozó weboldalakon éri el, egyedi jelszó segítségével. Megrendelésével
elfogadja a Fórum Média Kiadó Általános Szerződési Feltételeit, melyet a
www.forum-media.hu/webshop/altalanos-szerzodesi-feltetelek oldalon talál.

Cég neve*

Cég címe*

Cég adószáma*

Megrendelő neve, beosztása*

E-mail cím*

Szerkeszthető dokumentumok és iratminták
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adatfeldolgozói megállapodás
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adattovábbítási nyilvántartás
Hírlevél adatbázis nyilvántartása
Hírlevél hozzájárulás
Hírlevél küldés adatkezelésként történő megfogalmazása
Hozzájárulás weboldalon, weboldalra történő regisztrációhoz
Hozzájáruló nyilatkozat álláspályázat esetén
Papír alapú hozzájáruló nyilatkozat
Információkéréssel kapcsolatos nyilvántartás
Belépési ponthoz kihelyezendő kameratájékoztató
Hozzájárulás kép-, videó- és/vagy hanganyag kezeléséhez
Adat

Telefon*

Cég fő tevékenysége
Foglalkoztatottak száma
1-10 11–20 21–50

51–100

100 felett

A * jellel jelölt mezők kitöltése feltétele a megrendelés teljesítésének.

Dátum

Cégszerű aláírás
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