
 
 
 
 

1 napos GDPR képzés 
 

1. Az adatvédelem fogalmi alapjai (történeti áttekintés, avagy miért és hogyan jutottunk el a GDPR 
megalkotásáig; az adatkezelés, az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint a személyes adat 
fogalma gyakorlati példákkal) 

 
2. Mit jelentenek az adatkezelés alapelvei (jogszerűség, átláthatóság, célhoz kötöttség, 

adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság, bizalmas jelleg és az elszámoltathatóság 
“szuperalapelve”) 

 
3. Az adatkezelés jogalapjai és azok változása a GDPR és a magyar adatvédelmi előírások 

tükrében  
 

4. Az érintetti jogok (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, 
tiltakozás) tartalmi változása és az új érintetti jogosultságok (elfeledtetéshez való jog és 
adathordozhatóság) 

 
5. Az adatvédelmi tisztviselő szerepének újragondolása (kinek kell kinevezni, hogyan válasszuk ki a 

tisztviselőt) 
 

6. Az adatvédelmi incidensek újdonságai (mi az adatvédelmi incidens, milyen kötelezettségek 
[bejelentés, nyilvántartás-vezetés] terhelik az adatkezelőket) 

 
7. Adatvédelmi hatásvizsgálat (mely esetekben, milyen metodika alapján, kinek kötelező elvégezni) 

 
8. Adatbiztonsági kérdések (naplózás, jogosultságkezelés, BYOD, rekord törlése, mentési rend, 

távmunkavégzés) és fokozott jelentősége 
 

9. Az adatfeldolgozók (beszállítók) azonosítása és az adatfeldolgozói szerződés tartalmi elemei 
 

10. A tanúsítás változása és jelentősége (hogyan felelhetünk meg egyetlen tanúsítvánnyal a GDPR 
előírásainak) 

 
11. Adattovábbítások az EGT (EU tagállamok, Izland, Liechtenstein, Norvégia) tagállamokon kívüli 

országokba (mi jelent az adattovábbítás, milyen jogalapokon továbbíthatunk személyes adatokat) 
 

12. Adminisztrációs kötelezettségek (pl. nyilvántartások vezetése) 
 

13. NAIH szerepe (együttműködés a hatósággal, bírságolás) 
 

14. Felkészülés a GDPR alkalmazására (mit kell tenni az adatkezelőknek lépésről-lépésre) 
 
 
készítette: Dr. Laki Lajos ügyvéd  

 
 



 
 
 
 

Két napos DPO képzés 
 
 

1. nap: Általános elméleti alapok 
 

● Az adatvédelem evolúciója Európában és Magyarországon (hogyan jutottunk el a GDPR 
megalkotásáig) 

● Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése (kinek, mely esetekben kötelező) 
● Az adatvédelmi tisztviselő szerepe a szervezeten belül és azon kívül 
● Az adatvédelmi tisztviselő felelőssége  
● Az adatvédelmi tisztviselő feladatai a GDPR felkészülés, majd pedig a mindennapi 

adatkezelési tevékenységek során 
 
 

2. nap: Gyakorlati kérdések, esettanulmányok az ágazati adatkezelések kapcsán; az 
információszabadság (közérdekű adatok megismerhetősége) 

Ágazati adatkezelések 

● Munkahelyi ellenőrzés, HR adatkezelés 
● Elektronikus megfigyelés (kamera és beléptető rendszer) szabályai 
● Hírlevél, Direkt marketing 
 

Információszabadság 

● Elméleti alapok (alkotmányos alapok, AB határozatok) 
● Fogalmak 
● Közzététel, megismerhetőség 
● Jogesetek 
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