GDPR
az EU általános adatvédelmi rendelete

Tájékoztató
A GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek személyes
adatainak védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, amely 2018. május 25-én lép hatályba.
Mi a személyes adat?
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;
Kire vonatkozik az új szabályozás?
Az új rendelkezés globális azaz Magyarország és az EU területén folytatott minden olyan adatkezelésre és
adatfeldolgozásra egyaránt kiterjed, amely természetes személy adatainak kezelésére vonatkozik.
Infotv. vs GDPR
A GDPR és a 2011. évi CXII. tv (Infotv.) közötti eltérés leginkább az adatkezelések nyilvántartási módjának
megváltozásában, a hatóság szankciós mozgásterének bővülésében, új adatkezelési jogalapok
elfogadásában, az adatkezelési hozzájárulás nyilvántartásának módjában, a kötelező tájékoztatás
tartalmában, a biztonsági incidensekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségben, és az összes EU
tagállamra való általános érvényességben mutatkozik meg.
Bírság:
Súlyosabb szabályszegés esetében akár 20 millió euró, illetve amennyiben az előző pénzügyi év teljes éves
világpiaci forgalmának 4 % ennél nagyobb, akkor akár annak összegéig is terjedő közigazgatási bírság is
kiszabható.
GDPR adatkezelési alapelvek, amelyeknek meg kell felelni a személyes adatok kezelése során:
• Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság az adatkezelésben
• Célhoz kötöttség (adatgyűjtés kizárólag a cél elérése érdekében lehet)
• Adattakarékosság (csak a szükséges és elégséges adatot gyűjtése, semmi több)
• Pontosság (naprakész, valós adatokat gyűjtése, pontatlanokat törlése)
• Korlátozott tárolhatóság (csak a cél teljesüléséig, NEM tovább)
• Elszámoltathatóság (képesnek kell lenni igazolni a GDPR-nak megfelelő adatkezelést)

Milyen megoldást kínál a PROFISO Minőségügyi és Mérnöki Iroda?
Három féle megoldáscsomagot dolgoztunk ki annak érdekében, hogy mindenki a szervezete
helyzetének, lehetőségeinek megfelelő megoldást választhassa:
 minta dokumentációs csomag 95.000 Ft + ÁFA (kedvezményes ár)
 felmérés: Szakértő kollégák helyszíni, döntéshozókkal és adatkezelőkkel történő jogi és
infokommunikációs auditja. A folyamatok feltérképezését és az adatkezelési szokások
megismerését követően hiány és javaslat listát adunk át a dokumentációs mintákkal együtt.
 teljeskörű felkészítés: A felmérést követően minden hiányosságra segítünk megtalálni a
legoptimálisabb és legkedvezőbb megoldást. Dokumentációs rendszerünket az ügyfél
környezetére és igényeire szabva fejlesztjük tovább.

További információ, kapcsolat:
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