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Adatvédelmi követelmények az ÜT működésében
 hibrid workshop
2022. október 17.

Az ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Kft. egynapos (5 órás) workshopot hirdet az adatvé-
delmi követelményekről az üzemi tanácsok működése során.

Kiknek javasoljuk a workshopot? 

Elsősorban olyan munkavállalóknak, akik munkahelyükön üzemi tanácsi feladatokat látnak el.
Rajtuk kívül is szívesen látunk minden érdeklődőt. 

Mi a workshop célja?

A  workshop  célja,  hogy  a  résztvevők  kellő  mélységben  elsajátítsák  az  üzemi  tanács
tevékenységei során betartandó adatvédelmi előírásokat, azokat alkalmazni tudják, így az ÜT
adatvédelmi szempontból szabályosan működjön. A workhsop alkalmat nyújt a tapasztalatok
megosztására, a kihívást jelentő adatvédelmi esetek megtárgyalására.

Ki vezeti a workshopot?

A Workshop vezetője Baksai Zoltán, aki tíz éven át maga is egy multinacionális
vállalat üzemi tanácsának tagja volt, majd saját vállalkozásában  munkaügyi-,
HR- és GDPR-tanácsadás mellett fogyasztóvédelmi referensként is
tevékenykedik. Gyakorló HR-vezető, továbbá két gazdasági társaságnál
adatvédelmi tisztviselői (DPO) szerepet is ellát. Az egyes jogterületeken belüli
mély érdeklődése mellett kiemelten foglalkozik a határterületek kapcsolódásaival,
például a munkajog és az adatvédelmi jog érintkezésével, ezeknek főleg a
gyakorlatban felmerülő formáival. A munkaköri leírás című könyv szerzője. 

A workshop tervezett témái:

 Alapfogalmak és alapelvek megismerése. 

 A munkahelyi adatkezelésekről általában.

 Az Üzemi Tanács, mint az adatvédelmi és adatkezelési jogalkotás mostohagyermeke. 
Egyes ÜT-események GDPR megfeleltetése a választástól a munkáltató döntéseiben 
való részvételen keresztül az üzemi tanács tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás 
közzétételéig.

 A virtuális kihívások GDPR vonatkozásai. A ZOOM, TEAMS és társai speciális kér-
dései.

 Legyen-e ÜT-s Facebook-csoport?

* Az Mt. 236. § (4) szerint az üzemi tanács választásával és működésével kapcsolatos indokolt költsé-
gek (így a képzés költsége is) a munkáltatót terhelik.

https://www.libri.hu/konyv/zoltan_baksai.a-munkakori-leiras.html
https://munkajogi-tudas.hu/


 Esettanulmányok

 Néhány fontos NAIH-végzés. Miből "építkezik" a Hatóság érvelése?

 A résztvevők kérdéseinek közös megvitatása és közös megválaszolása a megismertek 
alkalmazásával. 

A workshop tervezett időpontja:      2022. október 17. (hétfő) 08.30 – 14. 30 óra között

Jelentkezési határidő: 2022. október 10. (hétfő)

A rendezvény helyszíne a személyesen résztvevők számára: VDSZ székház, 1068 Budapest 
Benczúr u. 45. , II. emelet 210-es tárgyaló. Az online résztvevők számára jelentkezésük 
beérkezése után küldünk csatlakozási linket.

A jelentkezés módja: a mellékelt jelentkezési  lap kitöltésével és visszaküldésével az 
etosz.info@gmail.com címre. A jelentkezéssel egyidejűleg várjuk a tematikával 
kapcsolatos javaslatokat és konkrét kérdéseket. 

Részletes programot a jelentkezések beérkezése után küldünk.

Részvételi feltételek: A programokon a személyes részvétel javasolt. A részvétel  díja a
személyesen  résztvevők számára  18.000  Ft.+  Áfa/  fő.  Az  online
résztvevőknek 15.000,- Ft + ÁFA/fő. 
A workshopon személyesen résztvevők büféellátásban részesülnek.

Kapcsolat, további információk:  Pintér Melinda 0670/ 368-4829

e-mail cím: etosz.info@gmail.com

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat megtekintheti honlapunkon. 

* Az Mt. 236. § (4) szerint az üzemi tanács választásával és működésével kapcsolatos indokolt költsé-
gek (így a képzés költsége is) a munkáltatót terhelik.

https://etosznet.hu/images/2022/Adatvedelmi-es-adatkezelesi-Tajekoztato-2022-08-01.pdf
mailto:etosz.info@gmail.com
mailto:etosz.info@gmail.com

