
GDPR KKV KLUB 

 

2018. május 25. napjától kötelező alkalmazni az Európai Unió Egységes Adatvédelmi Rendeletét, 

a GDPR-t. 

Május 25. után a GDPR előírásainak meg nem felelő adatkezelők akár 20 millió Euró összegű 

bírsággal is sújthatók, amely adók módjára lesz behajtható. 

Cégének felkészítése a GDPR előírásainak történő megfelelőségre időigényes és költséges 

folyamat. Mi viszont ajánlunk Önnek egy költségtakarékos megoldást! 

Egy szokásos adatvédelmi audit, szükség esetén hatásvizsgálat lefolytatása, a vonatkozó 

szerződések, iratok, IT rendszerek, adatkezelési mechanizmusok átnézése és a vonatkozó 

dokumentációk elkészítése ahhoz, hogy az Ön vállalkozása is megfeleljen a GDPR 

előírásainak, jogi és IT biztonsági szakértő részvételét igényli, és rendkívül munkaigényes, 

így drága folyamat.  

Mi kidolgoztuk a KKV szektor szereplői számára azt a költséghatékony megoldást, amely 

biztosítja az Ön számára a megfelelő jogi és IT biztonsági tudást ahhoz, hogy vállalkozása 

2018. május 25.-re felkészült, megfelelő és elszámoltatható legyen a GDPR alkalmazása 

során.  

Mit kell Önnek tennie? 

Jelentkezzen a GDPR KKV KLUB-ba, ahol kiscsoportos, interaktív formában, az 

adatvédelemben több évtizedes jártasággal rendelkező jogász és IT biztonsági szakértő vezeti 

Önt végig azon a folyamaton, amelynek végére az Ön vállalkozása is meg fog felelni a GDPR 

rendelkezéseinek.  

Mit várunk el Öntől? 

Összesen 7 alkalommal, kéthetente, alkalmanként két óra aktív jelenlétet, útmutatásaink 

során a kapott feladatok elvégzését, és a klub szabályainak betartását.  

Mennyibe kerül mindez Önnek? 

A klubtagság során kapott szakértői tanácsadás díja csak 249.000.-Ft+ÁFA, melyet 

jelentkezése elfogadásakor számla ellenében az első klubnapig kérünk átutalással 

megfizetni. Ezért a díjért Ön összesen 14 óra szakértői tanácsadást, és egyedi kérdéseire 

választ kap. 

Hol tud jelentkezni?  

Jelentkezését kérjük az ugyved@drmayer.hu e-mail címre küldje meg, ahonnan rövid időn 

belül választ kap és tájékoztatjuk a további tudnivalókról.  

Kik segítik Önt a felkészülésben?  

Mayer és Társai Ügyvédi Iroda 
www.mayerestarsai.hu 

Dr. Mayer Erika 
a .hu domain szabályozásának megalkotója 

JaSipos IT  biztonsági és audit Kft. 
www.jasipos.com 

Sipos János 
a MOL-csoport ex IT biztonsági vezetője 
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