
TemaTika
I.  RÉSZ – GDPR ALAPVETÉSEK 
 A GYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL 

1.  Alapelvek 
§ Miért beszélünk még mindig erről?  

Miért fontosak az alapelvek? 
§ HR terület jelentősége. 
§ Alapelvsértés, mint a „vörös posztó”, illetve  

a bírságkiszabás során alkalmazott adu-ász. 
§ Interaktív percek: Miből lehet alapelvsértés?

2.  Jogalapok 
§ Miért beszélünk még mindig erről?  

Miért fontos, hogy az adatkezelő helyesen  
állapítsa meg az adatkezelés jogalapját? 

§ Jogalapok GDPR előtt – jogalapok GDPR után –  
szabályok kiigazítása (GDPR saláta). 

§ Jogalapok a munkaügyi adatkezelés során. 
§ Interaktív percek: Készítsünk érdekmérlegelési tesztet! 

3.  Adatkezelői kötelezettségek 
§ Adatkezelőre vonatkozó kötelezettségek  

(nyilvántartás, tájékoztatás, stb.). 
§ HR szerepe a kötelezettségek teljesítésében –  

koordinációs szerep és végrehajtó szerep. 
§ HR eszközei az adatvédelmi megfelelés során. 

4.  Érintetti jogok 
§ Milyen érintetti joggyakorlás jellemző  

munkaügyi adatkezelés esetén? 
§ Hogyan kell ezeket a kérelmeket teljesíteni?  

Mi a HR szerepe ebben? 

§ Interaktív percek: Gyakorlati kérdezz-felelek  
az érintetti joggyakorlás témakörben.

5.  Adatkezelés biztonsága 
§ Kinek a felelőssége? 
§ Kikkel kell együttműködni? 
§ Mit köteles és mit tud megtenni a HR? 
§ Interaktív percek: Adatbiztonsági kérdezz-felelek. 

6.  Bírságkiszabás 
§ Elindult egy eljárás ellenem (a cégem ellen), kell félnem? 
§ Színtiszta NAIH gyakorlat a bírságkiszabás, mint szankció 

alkalmazásáról és az összegszerűség megállapításáról. 

II.  RÉSZ – TIPIKUSAN ELŐFORDULÓ  
MUNKAÜGYI ADATKEZELÉSEK 

§ Minden, ami előfordul a toborzástól a kilépésig és azon túl. 
§ Az egyes adatkezelések vizsgálatának szempontjai: 

alapelvek érvényesülése, jogalapok alkalmazásának 
szempontjai, adattárolás, érintetti jogok az egyes 
adatkezelések során. 

§ GDPR saláta részletesen. 
§ Jó és rossz gyakorlatok bemutatása  

az eddigi tapasztalatok alapján. 
§ Kérdezz-felelek: interaktív félóra  

a résztvevők gyakorlati problémáira  
fókuszálva

akTUÁLiS GYakORLaTi 
aDaTVÉDeLmi kÉRDÉSek 

a HR TeRÜLeTÉN
BUDAPEST,  2019. DECEMBER 11.

Vegyen részt a konzultációs lehetőséget biztosító, 
interaktív előadáson és értesüljön a HR területre 
vonatkozó GDPR-ral kapcsolatos aktualitásokról!

Inventum Tudástár Kft.,  
Tel.: 06-1-239-4653
Fax: 06-1-700-2463  
e-mail: info@inventum.hu
www.inventum.hu

ÚTMUTATÓ AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYOK ÉRTELMEZÉSÉHEZ

GYakORLaTi SeGíTSÉG  
HR-SzakembeRekNek  
és cégvezetőknek!

GDPR

 KÖ ZÉRTH E T Ő E N !

 ELŐADÓ Dr. Fülöp Adrienn Éva, ügyvéd (Holló, Vas & Fülöp Ügyvédi Társulás)

HELYSZÍN Alfa Art Hotel*** (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.)

 A szünetekben kávét, teát, ásványvizet és  
 kétfogásos ebédet szolgálunk fel vendégeinknek.

PROGRAM
9.30-tól  Regisztráció 
10.00–12.00  Megnyitó,  
 Előadás 1. rész 
12.00–13.00  Ebédszünet 
13.00–15.00  Előadás 2. rész
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