
Adatkezelési és 
adatvédelmi tanácsadás
Informatikai Kockázatkezelés és Tanácsadás

Az üzleti információs rendszerekben tárolt 
személyes adatok védelme mind nagyobb 
hangsúlyt kap az internetes csatornákon keresztül 
történő ügyfél-kapcsolattartás, értékesítés és 
marketing térnyerésével. Mindezek fényében 
fokozódó kihívást jelent a folyamatos változásban 
lévő adattömeg menedzsmentje, védelme, 
valamint az egyre nagyobb fenyegetést jelentő 
adatszivárgások kezelése. Az ezen a téren felmerülő 
jogi, szervezetirányítási és technológiai kérdések 
kezelése a hatóságok mind szigorúbb fellépése miatt 
is egyre nagyobb jelentőséggel bír, ami célszerűvé 
teszi a hatékony és költség-optimális megoldások 
bevezetését.

Ismerősek Önnek az alábbi problémák?

 – Társaságuk többféle informatikai rendszert és belső 
szabályzatot használ párhuzamosan az ügyfelek és 
a munkavállalók személyes adatainak kezeléséhez, 
így nehéz reális, teljes képet alkotni ezen adatok 
védelmének megfelelőségéről;

 – a kiszervezett munkafolyamatokért felelős 
külső vállalkozók a Társaságuktól eltérő 
adatvédelmi megoldásokat alkalmaznak, és 
nem áll rendelkezésükre eszközrendszer ezek 
megfelelőségének ellenőrzésére.

 – a társaságuk birtokában lévő adathalmazon belül 
a különös védelmet igénylő személyes adatok 
költséghatékony kezelését megnehezíti, hogy 
nincs kiépítve korszerű adat-nyilvántartási és 
adatosztályozási keretrendszerük;

 – kételkedik abban, hogy társaságuk megfelelő 
védelmet biztosít a felhőszolgáltatóknál és a webes 
felületeken kezelt személyes adatoknak;

 – nem rendelkeznek adatszivárgás esetére 
információbiztonsági, szervezeti és jogi szempontból 
egyaránt előkészített cselekvési tervvel, az 
incidensek kezelésének nincsen kijelölt felelőse; az 
ad hoc reakciók indokolatlan költséggel járnak;

Hogyan tudunk a segítségére lenni?

Adatosztályozási tanácsadás: a hatékony 
adatkezelés és a megfelelő adatvédelem kulcsa, 
hogy fejlett adatosztályozási módszerekkel képesek 
legyenek valós időben azonosítani a társaság 
adatvagyonán belül a különös védelmet igénylő 
információkat, és az információ kezelésének 
felelősét. Megoldásaink támogatást nyújtanak a 

Biztos abban, hogy ismereteik naprakészek a védendő munkavállalói 
és ügyféladatok aktuális mennyiségéről és tárolási helyéről? 
Tudta Ön, hogy az elmúlt három évben az illetékes hatóság 
megháromszorozta az adatvédelmi és információszabadsággal 
összefüggő ügyekben kirótt bírságokat?
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besorolandó adatok azonosításában, osztályozásában, 
és a nyilvántartásukat, kezelésüket szolgáló hatékony 
eszközök bevezetésében. 

Törvényi megfelelőségi audit: felmérjük, hogy 
társaságuk megfelel-e az adatkezelés terén a törvényi 
előírásoknak, javaslatokkal segítjük az alkalmazkodást 
a változó jogszabályi környezethez. Megvizsgáljuk 
adatkezelési szabályzataikat, a velük kapcsolatos 
munkavállalói, alvállalkozói és ügyféloldali nyilatkozatokat, 
valamint az adattárolás és az adatselejtezés rendszerét. 

Megfelelőség-biztosítási feladatok kiszervezése: 
out-tasking formában vállaljuk a törvényben előírt 
feladatok végrehajtását az adatkezelés és adatvédelem 
törvényi előírásainak való megfelelés érdekében.

Informatikai biztonsági megfelelőségi 
audit: amennyiben társaságuk már alkalmaz 
információtechnológiai eszközöket az adatkezelés és 
az adatvédelem támogatására, szakértőink elvégzik 
ezek információ- biztonsági megfelelőségi vizsgálatát. 
Belső rendszereiken túl feltérképezzük a társaság 
webes felületein zajló adatkezelési folyamatokban 
rejlő kockázatokat is, és szükség esetén javaslatot 
teszünk a kontrollkörnyezet javítására.

Adatszivárgás elleni védelem: a KPMG 
adatszivárgás elleni védelmet (data loss prevention – 
DLP) támogató szolgáltatásai teljes körű segítséget 
nyújtanak társaságuk adatvédelemmel kapcsolatos 
alapvető céljainak azonosításában, valamint az ezt 
támogató, az Önök üzleti igényeivel harmonizáló 
stratégia kialakításában.

Kárelhárítás és incidensmenedzsment-
tanácsadás: a ténylegesen bekövetkező 
incidenseket csak akkor képes egy társaság 
eredményesen kezelni, ha megfelelően fel van 
rá készülve. Ennek feltétele, hogy a gyakorlatban 
is hatékony incidensmenedzsment-rendszert 
működtessen. Szakértőink közreműködnek az 
incidensek azonosításában (akár korábban fel nem 
tárt események után is kutatva) és az azonnali 
intézkedést igénylő esetek kezelésében egyaránt. 
Segítséget nyújtunk a kárelhárításban, a káresemény 
elszigetelésében és megszüntetésében, valamint az 
érintett személyek költséghatékony tájékoztatásának 
előkészítésében. Mindeközben azonosítjuk az 
esetleges hiányosságokat társaságuk adatkezelési, 
illetve incidensmenedzsment-folyamataiban, és 
szükség esetén javaslatot teszünk orvoslásukra. 
Támogatást biztosítunk továbbá a preventív 
incidenskezelési megoldások kialakításához a 
folyamatos működés elősegítése érdekében.

Milyen előnyöket nyújtunk?

A KPMG szolgáltatásai egyszerre nyújtanak 
megoldást az adatkezelési és adatvédelmi kockázatok 
menedzsmentjének jogi, szervezeti, technológiai és 
emberi tényezőihez kapcsolódó kihívásokra. 
Ez a megközelítés teszi lehetővé, hogy társaságuk 
képessé váljon az adatvesztésből eredő kockázatok 
– költségek és elérhető haszon szempontjából – 
optimális kezelésére.

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely 
meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet 
körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, 
ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli 
hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő 
károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik 
társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló 
megfelelő szaktanácsadást. 

A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International lajstromozott védjegye. 
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Amennyiben felkeltettük érdeklődését, 
a részletekkel kapcsolatosan keressen bennünket 
az alábbi elérhetőségeinken.
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