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 A jelenlegi gyakorlat felülvizsgálatának
szükségessége
 Átláthatóság alaplevének jelentősége
(tájékoztatás, érintett jogai)
 Elszámoltathatóság az adatvédelmi gyakorlatban
 együtt- és közreműködők szerepe
 az adatvédelmi tisztviselő,
 nyilvántartások és a tartalmi követelmények,
 hatásvizsgálat,
 beépített- és alapértelmezett védelem,
 adatbiztonság (adminisztratív, fizikai,
logikai),
 incidenskezelés (mire elég 72 óra)
 Best practice (magatartási kódex, tanúsítás)

Online azonosítás és a GDPR
 Mi az a GDPR?
 Melyek a főbb változások?
 Elszámoltathatóság, mint szuper alapelv
 Új technológiák megjelenése és szerepe
 Új technológiák és az adatvédelem
 Hogyan és merre tovább?
Előadó: Dr. Amigya Andrea LL.M, Adatbiztonsági
és adatvédelmi szakjogász, GDPR tanácsadó,
Privacy Solutions Kft.

1300		 ebédszünet
1400 Bankolás a XXI.
században: régi és új
adatvédelmi kihívások
a pénzügyi szektorban
 Banki vállalatirányítás adatkezelései: bankcsoportok, adatbázisok, alertrendszerek
 Klasszikus és új pénzügyi szolgáltatások
és értékesítési módok. A digitalizáció
adatvédelmi vonatkozásai

Előadó: Dr. Farkas Tamás, Adatvédelmi
szakjogász, Magyar Adatvédelmi Tudatosságért
Társaság Egyesülete
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1100		 kávészünet

Rendezvényünk szólni kíván
A pénzügyi szektorban dolgozó

Jogtanácsosokhoz
 Compliance szakemberekhez
Adatvédelmi, adatbiztonsági felelősökhöz
 IT biztonsággal foglalkozó vezetőkhöz, munkatársakhoz
 Biztonsági szakemberekhez
 Humán erőforrás szakemberekhez

www.iir-hungary.hu

konferencia@iir-hungary.hu

tel +36 1 459 7300

 Pénzintézetekre háruló bűnmegelőzési
feladatok és a csalásmegelőzés adatkezelései
 A magyarországi adatvédelmi megfelelés:
az EU, az USA és más országok adatvédelmi elvárásaiból eredő banki kockázatok
és feladatok
Előadó: Dr. Szegedy Krisztina,
Compliance vezető, CIB Csoport
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1620 General Data
Protection Regulation –
Fő követelmények,
működési hatások
és tervezett intézkedések
Előadó: Dr. Láng Géza, Jogi csoportvezető,
Generali Biztosító Zrt.
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Adatvédelmi aktualitások a pénzügyi
szektorban workshop
2017. december 22-ig

2017. december 23-tól

149.000,- / fő

169.000,- / fő

árak

Biztosítási Fórum
+ workshop
249.000,- / fő

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezmény
Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.
Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap.
4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu
Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szüksége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon
tovább tájékozódhat.

www.iir-hungary.hu

van még kérdése?
Ügyfélszolgálat

Ludman-Takács Tünde

+36 1 459 7300

Koncepció

Váczi Péter

+36 70 419 8629

Marketing

Mile Mónika

+36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről
e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
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