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JOGI kérdésekről IT szakembereknek

IT szerződések
900  IT szerződések kialakítása
közben kávészünet
 A leggyakrabban használt IT szerződéstípusok átte-

kintése
 Az fő típusok tartalmi elemei
 Az általános szerződési feltételek problémái, keret-

szerződések
 Közbeszerzési sajátosságok 
 Alvállalkozói szerződések, tükröztetés módszere
 Szerzői jogi kérdések
 Vállalkozói, szolgáltatói felelősség
 Komplex IT szerződések kihívásai
 Hangsúlyok vállalkozói és megrendelői oldalról, ér-

dekegyeztetés

Előadó: dr. koczka erika, ügyvéd, 

infokommunikációs szakjogász 

IT felelősségi kérdések
1130  IT felelősség – Hogyan  
minimalizáljuk a felelősségi  
kockázatokat és kerüljük  
el a jogi bizonytalanságokat?
 Tipikus problémák, felelősség keletkeztető esetek 

az IT jog és szolgáltatások területén – A szerződés 
megkötése és teljesítése, valamint az üzemeltetés 
során felmerülő tipikus problémák

 Ki mikor, miért és milyen mértékben felel? – Felelősségi 
kérdések tisztázása, mind kifelé a partner és harmadik 
személyek irányába, mind a szervezeten belül

 Megoldási javaslatok a felelősség csökkentésére/ 
kizárására – felelősség korlátozó, kizáró rendelke-
zések, szavatosság vállalás, szabályzatok és egyéb 
felelősséget csökkentő intézkedések

Előadó: dr. kerecsen éva, vezető jogtanácsos, 

NNG Kft.; infokommunikációs szakjogász

1230  ebédszünet

IT szolgáltatói  
szerződések
1330  IT szolgáltatói szerződések 
elemzése, értékelése, fejlesztése  
a szolgáltató és a vevő szemszögéből
 Koncepció és tematika az IT szolgáltatói szerződések 

felépítéséhez
 Hogyan értékeljünk és fogadjunk el egy IT szolgáltatói 

szerződésjavaslatot?
 Compliance a szerződéskötés és fenntartás folyama-

tában
 IT szolgáltatások minőségének mérése
 IT szolgáltatások kontrollja

Előadó: fekete attila, ügyvezető, vezető ISMS 

auditor, igazságügyi szakértő, ProCons Kft.

1500  kávészünet

Internetes és  
e-kereskedelmi jog –  
update és kitekintés
1520  Internetjogi alapkérdések
 Céges weboldallal, közösségi média felületekkel kap-

csolatos jogi kérdések és tanácsok
 Milyen feltételek mellett fejlesztessünk szoftvert?
 E-kereskedelmi jogi tanulságok

Előadó: dr. Ormós zoltán, ügyvéd, 

Ormós Ügyvédi Iroda

1630  az első nap vége

a képzés szólnI kíván
 Jogi előadóknak, jogi képviselőknek, jogtanácsosoknak
 Szerződésekért felelős vezetőknek
 Informatikai igazgatóknak-, vezetőknek
 IT menedzsereknek, IT beszerzőknek
 IT infrastruktúra vezetőknek
 Fejlesztési vezetőknek
 IT projektvezetőknek
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Szoftverlicencek és  
szerzői jog
900  IT felelősség és Ip-jogok:  
szoftverlicencek és internet 
domainnevek
közben kávészünet
 Mi minden áll szerzői jog védelme alatt?
 Különféle licence fajták áttekintése
 Alullicencelés
 Mire kell figyelni használt szoftvereknél?
 SaaS – szoftver mint szolgáltatás
 Open Source Software
 Márkajogi szempontok a domain nevek kiadásánál 

és védelménél
 Az új gTLD-k és a Trademark Clearinghouse

Előadók: dr. Csányi balázs, ügyvéd  & 

dr. Horváth katalin, partner

Sár és Társai Ügyvédi Iroda munkatársai

IT biztonság  
a gyakorlatban
1130  Információ biztonság –  
elvárások, megfelelés és ellenőr-
zésük különböző vállalatokban
 Információ biztonság vs. IT biztonság 
 Az IT biztonság helyzete a vállalaton és az informa-

tikán belül – egyezőségek és különbözőségek külön-
böző vállalatokban (ágazat, szervezet, kultúra stb.)

 Az IT biztonság beépítése a vállalati folyamatokba
 Szervezeti felépítés 
 Intézkedések az IT rendszerek védelmére (folya-

mat vs eszközök vagy …?)
 A munkatársak által használt IKT (információs 

kommunikációs technológia)
 Megfelelőségi elvárások (nemzetközi és elvárá-

sok: ISO9001, ISO22301, ISO27001, FISMA, HIPAA, 
PSC DSS, SOX, GDPR, Swift security standards, 
infobiztonsági törvény és végrehajtási rendeletei, 
Hpt, MNB előírások, létfontosságú rendszerek és 
azonosításuk, üzemeltetői biztonsági terv stb.)

 Módszertanok és jellemzőik (COBIT, ITIL, CC, 
Infobiztonsági törvény stb.)

 IT outsourcing – előnyök és kockázatok 
 Cloud – álom vagy …?
 BYOD – device vagy disaster? 
 Az IT biztonság és az adatbiztonság jogi alapjai

	Megfelelés és/vagy biztonság – elmélet és gyakorlat
 Monitoring és audit

 Auditálás – értékteremtés?
 Amikor mi auditálunk
 Amikor bennünket auditálnak

Előadó: Sipos János, Partner, JaSipos IT bizton-

sági és audit Kft., CISA, CISM, CGEIT, CRISC, ITIL-F, 

CFE, ISO27001 LA, Adatvédelmi felelős 

1300  ebédszünet

Adatvédelmi kérdések
1400  a vállalatokra vonatkozó  
adatvédelmi előírások
 Jogi előírások a cégcsoporton belüli és kívüli adat-

továbbítás esetén
 Adattovábbítás szolgáltatónak – mire kell figyelni?
 Adatbányászat és az adatok kiértékelése – megen-

gedhetőség és határok
 Adattárolás és territorialitási elv
 Az EU új adatvédelmi irányelvének főbb újdonságai
 Adatvédelem a munkaviszony során – privát e-mail 

és internethasználat, a munkáltató általi ellenőrzé-
sek adatvédelmi kérdései

Előadó: dr. kiss attila balázs, IT jogtanácsos, 

OTP Bank Nyrt. 

1500  kávészünet

1520  az IT szerződésekkel  
kapcsolatos adatvédelmi kérdések
 IT szerződés és adatfeldolgozási szerződés
 Adattérkép, adatkezelési folyamatok
 IT adatfeldolgozási szerződés tartalmi elemei
 Az adatkezelő megrendelő és az adatfeldolgozó jogai 

és kötelezettségei
 Al-adatfeldolgozóra vonatkozó előírások
 Saas és Cloud adatvédelmi kihívásai
 Az új adatvédelmi törvény lényeges rendelkezései az 

informatikai szerződések tekintetében
 Adatvédelmi hatáselemzés
 Beépített adatvédelem
 Profilalkotás
 Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kötelezettségek

Előadó: dr. koczka erika, ügyvéd, 

infokommunikációs szakjogász 

1640  a szakmai képzés vége
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részvételi díj 2017. január 13-ig kedvezmény 2017. január 14-től

IT JOG áTfOGóan 219.000 30.000 249.000

áraink nem tartalmazzák az áfát. | a feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | a részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | a rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CsOpORtOs kEDVEzMéNy
              két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        amennyiben három fõ regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334
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Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen  
a rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén  
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző  
2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége, ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére, illetve honlapunkon (www.iir-hungary.hu) 
tájékozódhat. 

van még kérdése?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció Nagy Diána +36 70 619 0988

Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
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