ÉRDEKLŐDÉSE ESETÉN JELENTKEZÉS ONLINE A
KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMEK EGYIKÉN
legkésőbb 2018. április 13-ig

wko.at/bgld/regionet
vagy

regionet.bgld@gmail.com
További tájékoztatás a rendezvényről
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Roman Wappl
Technologiezentrum, A-7423 Pinkafeld
Tel: +43 (0)5/ 9010-2474
E-Mail: roman.wappl@rmb-sued.at
A rendezvény a Burgenlandi Gazdasági Kamara és a Burgenlandi
Regionális Menedzsment Kft. (RMB) együttműködésében az INTERREG V-A AT-HU
Program támogatásával valósul meg.

További rendezvények a projekttérségben:
Burgenlandban, Alsó-Ausztriában, Stájerországban, és
Nyugat-Magyarországon
http://regionetcompetitive.eu

Digitalizálás és az EU
Általános Adatvédelmi Rendelete
Szerda, 2018. április 18.
Kezdés: 19 óra
Eisenstadt-i Gazdasági Kamara - Díszterem
7000 Eisenstadt, Robert Graf-Platz 1
Sie können an der Veranstaltung kostenfrei teilnehmen!

Ismeri a REGIONET Competitive projektet?
Az osztrák-magyar határtérségben a KKV-k határon átnyúló hálózati
együttműködésének

modelljét

kezdeményezés.
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a

vállalkozások térségi és bilaterális szintű, valamint ágazatspecifikus

__ Tájékoztatás az EU Általános
Adatvédelmi Rendeletéről
Az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének passzusai, valamint az osztrák
adatvédelmi törvény (DSG) 2018-as adatvédelemi-jogharmonizációs törvény
keretében 2018.05.25-től életbe lépnek. Eddig az időpontig minden adatfelhasználást
az új jogszabályi környezetnek megfelelően kell módosítani. Ennek elmulasztása
magas pénzbüntetést von maga után.
Tájékozódjon tréningünkön az EU Általános Adatvédelmi Rendeletéről!

együttműködésének mélyítése és versenyképességük erősítése.

Vegyen részt a REGIONET Competitive
projektben!
Legyen részese a gazdaságfejlesztési hálózati együttműködésnek.
Vegyen részt a tapasztalatcserét elősegítő programjainkon.
Használja ki az üzleti kapcsolatépítési lehetőségeket.
Jelentkezzen tanulmányútjainkra.
Alakítson ki együttműködéseket találkozóink keretében.
Bővítse tudását tréningjeink segítségével.
Legyen kiállító vagy látogassa meg vásárainkat.
Kövesse a projekt eseményeit az alábbi honlapon

www.regionetcompetitive.eu

__Program
_19.00-tól

Mag. Michael Dell előadása Digitalizálás 4.0 címmel. Mi
vár a vállalkozásokra a jövőben? Melyek a jövőbeli
trendek és hogyan tud Ön és vállalkozása ebből
profitálni? Hol kapcsolódik ez vállalkozásához?

_19.40-tól

Mag. Harald Mittermayer, a Burgenlandi Gazdasági
Kamara Jogi és Szolgáltató Kompetenciaközpontjának
vezetője bemutatja az EU Általános Adatvédelmi
Rendeletének fő pontjait és azt, hogy a
vállalkozásoknak az új jogi követelményeket miképp
kell a mindennapi gyakorlatban alkalmaznia.

A program zárásaként meghívjuk Önt hálózatépítési vacsoránkra!
A tréningen való részvétel ingyenes.
Jelentkezés online, vagy személyesen a Gazdasági Kamara Regionális
Kirendeltségénél!

