Szeretném az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének figyelmébe ajánlani államilag
engedélyezett egészségügyi adatvédelmi tisztviselő (DPO) képzésünket.
A képzést kifejezetten kórházak, rendelőintézetek számára állítottuk össze. Előadóink a VJT &
Partners ügyvédi iroda adatvédelmi jogászai közül kerülnek ki, akik 2018-ban elnyerték az „év
adatvédelmi csapata” címet. Ők dolgozták ki az egészségügyben már bevált adatvédelmi szoftvereink
jogi tartalmát is.
Májusi képzésünk osztatlan sikert aratott, kivétel nélkül minden résztvevő ajánlja képzésünket,
valamint kitűnőre értékelte az előadók szakmai felkészültségét, és azt, ahogyan végig fenntartották a
hallgatóság figyelmét. A következő DPO képzés időpontja 2019. június 25-26.
Az Egyesület tagjai számára kedvezményt ajánlunk fel a részvételi díjból.
A képzésről további információkat olvashat a mellékelt tájékoztatóban.

ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT EGÉSZSÉGÜGYI
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
(DPO) KÉPZÉS
Adatvédelmi tisztviselő (DPO) minden rendelőben van. De közülük
vajon hányan felkészültek és naprakészek?

Következő képzés: 2019. június 25-26.
Egy jól felkészült adatvédelmi tisztviselő nagy kincs egy
rendelőnek: eligazodik az adatvédelem útvesztőiben,
ügyel arra, hogy a rendelő adatvédelmileg az előírások
szerint járjon el, ne keveredjen peres ügyekbe, és
ne kelljen büntetést fizenie. A rendelőknek rengeteg
“különleges személyes adattal” van dolguk, amelyek helyes
kezelése kiemelten fontos és fokozott figyelmet igényel.
ELŐADÓK AZ ÉV ADATVÉDELMI JOGÁSZCSAPATÁBÓL
Előadóink dr. Belényi Andrea és dr. Tamás Eszter Kata a VJT & Partners ügyvédi iroda
adatvédelmi jogászai. Az iroda az Adatsólyom GDPR megfelelést elősegítő szoftver megalkotásával 2018-ban elnyerte a neves Wolters Kluwer jogászdíjat „az év adatvédelmi csapata”
kategóriában.
A MOK AJÁNLÁSÁVAL
Képzéseinket, miként többi Adatsólyom termékünket, a MOK jó szívvel ajánlja. Az Adatsólyom csapata több mint egy éve szorosan együttműködik a Magyar Orvosi Kamarával.
ADATVÉDELMI SPECIALISTÁK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
Jogászaink az egészségügyet érintő adatvédelmi kérdések specialistái, akik az orvosi
praxisok és rendelőintézetek adatvédelmi megfelelését elősegítő Adatsólyom Doki és
Multidoki szoftverek kidolgozása során komoly tapasztalatra tettek szert.
ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT EGÉSZSÉGÜGYI DPO KÉPZÉS
A résztvevők szakértő által minősített tananyagunkon keresztül mélységeiben megismerhetik
az adatkezelést az egészségügy területén, rendelők, orvosi praxisok életéből vett gyakorlati
példákon keresztül mélyíthetik el tudásukat.
MIÉRT VELÜNK?
•

Kis létszámú képzésünkön az év adatvédelmi jogászcsapatának szakértőitől ismerheti
meg az összes vonatkozó rendelkezést

•

A képzés kiemelten foglalkozik az egészségügyi szektor adatvédelmi sajátosságaival

•

A rendelők életéből vett gyakorlati példák segítik a megértést és a felkészülést

•

A képzés ideje alatt konzultáció keretében választ kaphat felmerülő kérdéseire

•

Célunk, hogy mindenki megértse az előírásokat, és a mindennapokban alkalmazni
is tudja azokat

•

A képzés szakmai anyagát rendelkezésére bocsátjuk

100%-OS SIKERREL ZÁRULT AZ ELSŐ EGÉSZSÉGÜGYI DPO KÉPZÉSÜNK!
Résztvevőink véleménye a jó hangulatú, átfogó, és a hétköznapi munkában kitűnően használható képzésről:
Előadóink hatalmas tetszést arattak
„Az előadók rendkívül felkészültek, bámulatra méltó,
hogy mennyi energiát és tanulást fektettek a képzésbe.”
Sokan kiemelték, mennyire érthetőek voltak az
előadások
„Végre mindenki számára érthetően dolgozták fel a
GDPR-t, és az ehhez kapcsolódó ismeretanyagot.”
Többen is hangsúlyozták, hogy szakmailag milyen sokat adott a képzés
„Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy minden orvosnak és minden asszisztensnek körülbelül
ennyit kellene tudnia ahhoz, hogy a későbbiekben - mondjuk, egy hatósági vizsgálat vagy egy
incidens során - megfelelően tudja a saját adatkezeléseit igazolni.”
Aki részt vett a képzésen, az csak ajánlani tudja
„Minden egészségügyi dolgozónak csak ajánlani tudom, hogy egyáltalán értse, mi is az
a jogszerű adatkezelés!”
IDŐPONTOK
2019. JÚNIUS 25-26.

2019. SZEPTEMBER 3-4.

9:00-16:00

9:00-16:00

Helyszín: Engame Akadémia, 1122 Budapest, Maros utca 12. 3. emelet

Helyszín: Budapest,
egyeztetés alatt

Részvételi díj: 99.900 Ft / fő / 2 nap. A képzés díja áfamentes.
A képzés díja tartalmazza a kávészünetekben a frissítők és szendvicsek árát.
Sok szeretettel várunk minden leendő és már munkába állt adatvédelmi tisztviselőt! Jöjjön
el, vagy küldje el kollégáját!
ELÉRHETŐSÉG
Király Andrea
marketing munkatárs
dpokepzes@adatsolyom.hu
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