
 
 
 
 
 
 
 
 

General Data Protection 

Regulation (GDPR) 

szabályozás ismertetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (2016. április 27.) 

Személyes adatok és különleges személyes adatok 

kezelése EU-s érintettség esetén 

 

Hiányosság esetén a büntetés lehetséges mértéke: 

o Az adatvédelmi elvek és az érintettek jogainak figyelmen kívül hagyása 

esetén: 20 M EUR vagy az árbevétel 4%-a (amelyik magasabb)  

 

o Technikai és szervezési intézkedések hiányosságai esetén: 10 

M EUR vagy az árbevétel 2%-a (amelyik magasabb) 

Hatályba lépés: 2018. május 25. 

 

 

 Hatálya: mindenfajta adatkezelés, ami élő 

természetes személyekre vonatkozik, kivéve 

az „otthoni tevékenységeket” 
 

 Minden nagy tömegű személyes 

adatkezelést végrehajtó szervezet. 
 

 Az Unióban tevékenységi hellyel rendelkező 

adatkezelőkre vagy adatfeldolgozókra, 

függetlenül attól, hogy az adatkezelés az 

Unióban valósul-e meg. 
 

 Unióban tartózkodó érintettek személyes 

adataira akkor is, ha az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó nem tartózkodik az Unióban. 

Amit tudni érdemes… 

 Tájékoztatáshoz való jog 

 Hozzáférési jog 

 Helyesbítéshez való jog 

 Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog 

 Adatkezelés korlátozásához való jog 

 Adathordozhatósághoz való jog 

 Tiltakozáshoz való jog (profilalkotás 

kapcsán is) 

Az érintettek jogai: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Szakmai megközelítésünk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főbb kapcsolódó szolgáltatásaink: 

• Üzleti folyamatok adatvagyon és vagyonelemek azonosítása, felülvizsgálata,  

• Adatfolyamok azonosítása és felülvizsgálata, 

• Helyzetelemzés szakértői interjúk, begyűjtött információk elemzése alapján  

• Adatkezelési elveknek való megfelelés vizsgálata 

• Álnevesítésre (tokenizációra) vonatkozó koncepció kidolgozása 

• Adatfeldolgozás felülvizsgálata, műszaki-szervezési megoldásainak értékelése 

• Kapcsolódó műszaki, biztonsági és szervezési megoldások felülvizsgálata, gap elemzése 

• GDPR intézkedési tervek készítése 

• Az incidenskezelés folyamatainak felmérése, koncepcióalkotás a folyamatok kiépítésére 

• Üzletmenet-folytonosság tervezése és bevezetés 

• Az intézkedési program vezetése, szakértői támogatása 

Amiben az AAM segíteni tudja ügyfeleit 

 Hatály vizsgálata

 Adatosztályozás

 Adatfeltérképezés

 Álnevesítés

 Célhoz kötöttség

 Adatfeldolgozásra 

feljogosító szerződés

 Üzleti folyamatok

 Kötelező erejű 

vállalati szabályok

Normál üzletmenet

Adatkezelési folyamatok:

 Hozzáférés

 Helyesbítés

 Törlés

 Kezelés

 Adathordozás

 Tiltakozás

 Információ szolgáltatás

 Profilozás

 Kivétel kezelés

Adatbiztonság:

 Keretrendszer

 Ellenálló képesség

 Titkosítás

 Naplózás  Észlelés

Incidens kezelés

Saját 

észlelés

Incidens

Külső 

jelzés

 Incidens kezelési folyamatok

 Értesítési folyamatok

 Hatósági incidens jelentés

 Krízis kezelés

Kiszervezett adatfeldolgozás

Követelmények | SLA | Kötelező erejű vállalati szabályok

Bevezető lépések

Módosítás esetén

 [Data] Privacy Impact

Assesment [D/PIA] –

Adatvédelmi 

hatásvizsgálatok

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. 

tel: +36 1 465 2070 

e-mail: gdpr@aam.hu 

 


