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A Civil Információs Centrum cím birtokosa és az ezzel járó szakmai program megvalósítója a 2017-2019-es időszakban, Győr-MosonSopron megyében a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: KVA). A tervezett komplex program és szolgáltatáscsomag
elérésének biztosítása érdekében vesszük fel a kapcsolatot a megyében működő civil szervezetekkel, melyek az alábbi adatok közlésével,
illetve nyilatkozat kitöltésével csatlakozhatnak. A szolgáltatások díjmentesek!

Adatkezelési aktualitások - Képzés
Meghívó
IDŐPONT:

2018. május 16. 16.00 óra

HELYSZÍN:

TIT Pannon Egyesület előadóterme Győr, Munkácsy M. u. 6.

PROGRAM:
15:45 – 16:00

REGISZTRÁCIÓ

16:00 – 17:00

Az új GDPR (Generál Data Protection Regulation – Általános
Adatvédelmi Rendelet) szabályozás előírásainak ismertetése
(adatkezeléshez kapcsolódó fogalmak, újdonságok a GDPR szerint, adatfeldolgozás,
adattovábbítás, alapelvek, bírságolás, egyes leggyakrabban előforduló adatkezelési
formák)
Előadó: dr. Bartl Barbara, jogász

17:00– 17:15

Kávészünet

17:15 –

Kérdések, egyéni konzultációs lehetőség

A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Jelentkezési lap
Jelentkező neve:

Delegáló szervezet neve:

telefonszám:

email cím:

Kérjük, juttassa el a fent található elérhetőségeink egyikére!
A szolgáltatást igénybe vevő - ügyfél -, kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy jelen program céljait megismertem és hozzájárulok,
hogy a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA), mint Civil Információs Centrum, ezen adatlapon megadott adatokat a szakmai
program keretében, annak céljaival összefüggésben a fenntartási időszakának végéig (2024. december 31.) kezelje. Az adatkezelés
hatósági nyilvántartási száma: NAIH-116879/2017. A KVA azokat bizalmasként kezeli, biztonságosan tárolja és harmadik félnek nem
adja át. Ez alól kivétel a program megvalósítása és fenntartása során ellenőrzést végző szervezetek, illetve hatóságok munkájához
szükséges információnyújtás. A KVA adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen a következőkkel: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről;

Kelt.: ……………, 201... ……………..…/hó/……/nap/

……………………………………………….
ügyfél aláírása

Győr, 2018. május 16. 16.00

web: cic.kva.hu

email: cic@kva.hu

telefon: +36 96 512539

