
   

 

 

Meghívó kkv-knak szervezett adatvédelmi konferenciára 

A STAR II (SupporT small And medium enterprises on the data protection Reform) projekt 

zárókonferenciájára a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2020. november 26.-án kerül sor.  

A 2018. augusztus 1. – 2020. november 30. között futó projektben a NAIH mellett a brüsszeli Vrije 

Egyetem LSTS kutatócsoportja, és a Trilateral Research kutató-fejlesztő cég írországi irodája vesz 

részt. A projekt célja, hogy EU-szerte támogassa a kis- és középvállalkozásokat az általános 

adatvédelmi rendelet megfelelő alkalmazásában.  

A konferencia időpontja: 2020. november 26. 

VÁLTOZÁS!  A legújabb járványügyi rendelkezések miatt a konferencia 2020. november 26-án 

online kerül megrendezésre. A csatlakozás részleteiről a konferenciára regisztrált kkv 

érdeklődőknek később a megadott e-mail címen küldünk részletes tájékoztatást. Megértésüket 

köszönjük! 

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát a 

kkvregisztracio@naih.hu e-mail címen szíveskedjen jelezni! Felhívjuk figyelmüket, hogy a 

konferencián a STAR II projekt keretében készült „A GDPR egyszerűen kis- és középvállalkozások 

számára” című kézikönyvet mutatjuk be, ezért a konferencián kis- és középvállalkozások képviselőire 

számítunk. A konferenciát megelőző héten e-mailen tájékoztatjuk a regisztrált kis- és 

középvállalkozásokat a konferenciához való csatlakozás technikai részleteiről, valamint 

regisztrációjuk megerősítéséről.  

Tájékoztatjuk azokat az érdeklődőket, akik nem minősülnek KKV-nak, így nem esnek bele ebbe a 

körbe, hogy a kézikönyv a konferenciát követően ingyenesen hozzáférhető és letölthető lesz a NAIH 

honlapján. 

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató az alábbi linken megtekinthető: 

https://naih.hu/files/29_AK_TAJ_kkv-konferencia-reg_20201022.pdf.  

Program 

I. panel 

10.00 – 10.10: Köszöntő, a STAR II projekt bemutatása (Dr. Sziklay Júlia) 

10.10 – 10.40: A GDPR áttekintése (Dr. Péterfalvi Attila) 

10.40 – 11.10: A KKV-k tapasztalatai a GDPR alkalmazásával (dr. Zemplényi Adrienne) 

11.10 – 11.40: A KKV-kézikönyv bemutatása (Nagy Renáta)  

11.40 – 12.30: Szünet 

II. panel 

12.30 – 13.00: A munkavállalók személyes adatainak kezelése (dr. Kiss Ernő) 

13.00 – 13.30: A kamerás megfigyelés szabályai (dr. Horuczi Szilvia) 

13.30 – 14:00: Az adatvédelmi incidensek és az előzetes hatásvizsgálat (dr. Horváth Péter) 

14.00 – 14.30: A honlapok adatvédelmi beállításai és a sütik (dr. Kiss Attila) 
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