GDPR-felkészítés
Informatikai Kockázatkezelési Tanácsadás

Hallott már az EU személyes adatok kezelését szabályozó rendeletéről, a GDPR-ról?
Ismeri azokat az új adatvédelmi előírásokat, melyeket minden vállalatnak és
közintézménynek át kell ültetni üzleti, beszerzési és a személyügyi gyakorlatába?
Tudta, hogy a szankciók maximális mértéke drasztikusan növekedni fog, és elérheti
a vállalat árbevételének 4 százalékát?
Kit érint a rendelet?
Az EU adatvédelmi rendelete (General Data Protection
Regulation – GDPR) minden olyan állami és magán
szervezetre vonatkozik, amelyik ügyfelek vagy
munkavállalók személyes adatait kezeli. A „személyes adat”
alatt a rendelet nem csak a megszokott azonosítókat érti (pl.
név, lakcím), hanem minden olyan adatot, amely alkalmas
lehet valakinek az azonosítására. Néhány példa: fényképek,
pénzügyi információk, ujjlenyomat, egészségügyi adatok,
böngészési előzmények – a sor hosszan folytatható. A
rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni minden
tagállamban, sőt, az EU-n kívül is minden olyan cégnek,
amely európai vásárlóknak kínál árut vagy szolgáltatást.
Mindezt figyelembe véve: gyakorlatilag nincs olyan
szervezet, amelyre a GDPR előírásai ne vonatkoznának.

A felkészülés feladatai
Már nincs sok idő a szükséges szervezeti, működési,
információbiztonsági és adatvédelmi változtatásokra. Ehhez
elsősorban fel kell mérni, hogy az érintett szervezetek mely
részlegei, milyen munkafolyamatokban kezelnek személyes
adatokat jelenleg. Egyrészt ismerni kell ezeknek az
adatoknak a jellegét, hogy milyen feltételek között kerülnek a
szervezet kezelésébe, másrészt tisztában kell lenni tárolásuk
helyével, és ellenőrizni kell adminisztratív, illetve informatikai
védettségüket. Meg kell továbbá vizsgálni, hogy a jelenlegi

gyakorlat hol tér el a GDPR előírásaitól. Ennek eredménye
alapján lehet meghatározni, hogy milyen fejlesztések
szükségesek a rendelet betartásához. A fejlesztési célok
kitűzésénél a törvényi megfelelőség biztosítása mellett
fontos szempont a költséghatékonyság, valamint az,
hogy a kiválasztott megoldás jól illeszkedjen a meglévő
folyamatokhoz és rendszerekhez.

Ismerősek Önnek az alábbi problémák?
Sok vállalat és közintézmény szembesül értelmezési
problémákkal a rendelet újfajta szemlélete, komplex
előírásai miatt. Gyakran merül fel, hogy szükség lenne
egy olyan keretrendszerre, amelyik alkalmas az aktuális
adatvédelmi helyzet felmérésére, segíti a GDPRmegfeleléshez szükséges fejlesztési tervek kialakítását
és a fejlesztések nyomon követését, hiszen a felkészülés
számos területet érint. Ezek közül néhány:
–– A GDPR miatt kell-e módosítani az ügyfelekkel,
munkavállalókkal kötött szerződéseket? Szükséges-e
az adatvédelmi tájékozatók, hozzájárulási nyilatkozatok
felülvizsgálata?
–– Milyen szervezeti és technológiai megoldások biztosítják
az adott vállalat vagy intézmény által kezelt személyes
adatok osztályozását és folyamatos nyilvántartását?
A feladat megvalósítható a jelenlegi rendszerekben,
vagy új fejlesztésekre, beruházásokra van szükség?

Fontos időpontok
GDPR véglegesítése
2015 decemberében az Európai
Parlament és Tanács megállapodott
a GDPR végleges szövegében.
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GDPR formális elfogadása
A rendeletet az Európai Unió
hivatalos lapjában 2016. május 5-én
hirdették ki.
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GDPR alkalmazási határideje
A GDPR rendelet 2 éves átmeneti
periódus után 2018.május 25-étől lép
érvénybe az EU minden tagállamában.
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Megvalósítás
A KPMG magas színvonalú szakértői kapacitásokkal bír az
információbiztonság, az adatvédelem, a jogi kérdések, a
vállalatirányítási rendszerek és a szervezetfejlesztés terén
egyaránt, így tanácsadóink támogatást biztosítanak a
fejlesztési tervek megvalósításához a GDPR által lefedett
minden területen.
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Tervezés
A felmérés segít azonosítani a GDPR-megfelelőség
kulcsfontosságú területeit. Tanácsadóink ennek
eredményei alapján támogatást biztosítanak olyan
fejlesztési tervek kidolgozásához, amelyek lehetővé
teszik a rendelet előírásai és a jelenlegi működési
modell közötti hiányosságok költséghatékony kezelését.
Olyan megoldások kialakításában működünk közre,
amelyek a lehető legjobban illeszkednek már működő
rendszereikhez.
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Hogyan tudunk segítségére lenni?

Felmérés
Elsőként felmérjük, hogy milyen tevékenységek keretében
kezelnek személyes adatokat. Értékeljük, hogy ezeknek az
adatoknak a kezeléséhez mekkora kockázat társul. A kockázat
szempontjából nem közömbös például, hogy általános
személyes adatokról, vagy különleges (pl. egészségügyi,
vagy biometrikus) adatokról van-e szó. Megvizsgáljuk, hogy a
már kialakított adatvédelmi megoldások mennyire alkalmasak
a feltárt kockázatok a kezelésére.
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–– Milyen módosításokra van szükség a beszállítói
szerződések terén? Hogyan kell felkészülni a GDPR
alkalmazására azoknak, akik az ügyfelek, munkavállalók
adatait külföldön, vagy felhőben tárolják?

Szakértőink a KPMG Privacy Management Framework
alkalmazásával végigvezetik a rendeletre való felkészülés
lépésein, segítenek felvenni a versenyt a rövid
határidővel. Az adatvédelem minden kritikus területét
lefedő keretrendszerünk fő elemei:
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–– Hogyan lehet a GDPR alapján megállapítani az
adatvédelmi kockázatok szintjét? Milyen IT-biztonsági
fejlesztések szükségesek, és miként járulnak ezek
hozzá a felügyeleti, incidens-kezelési költségek
csökkentéséhez?

KPMG Privacy Management Framework

ad

–– A rendelet kinek írja elő adatvédelmi tisztviselő
kinevezését? Milyen átalakítások szükségesek
a szervezet felépítésében és az adatvédelmi
folyamatokban?

Ellenőrzés
A fejlesztési tervek megvalósításánál vállaljuk a
minőségbiztosítási feladatok ellátását, az eredmények
nyomon követését, rendszeres visszamérésük céljából az
adott szervezet adatvédelmi és adatkezelési auditálását.
Támogatást biztosítunk a hatósági adatvédelmi auditokra
való felkészülésre és a hatósági adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítéséhez.

Milyen előnyöket nyújtunk?
A KPMG széleskörű, globális tapasztalatokkal
rendelkezik az információbiztonsági és adatvédelmi
érettség felmérésében és értékelésében, valamint a
felméréseken alapuló, költséghatékony fejlesztések
tervezésében és kivitelezésében. A GDPR által érintett
minden területen biztosítjuk Önöknek a szükséges
szakértelmet, legyen szó információbiztonsági,
adatvédelmi, jogi, kockázatkezelési, szervezetfejlesztési
vagy technikai kérdésekről. Segítjük Önöket, hogy
a lehető legalacsonyabb ráfordítás mellett, a lehető
legtöbb előnyhöz jutva tudjanak megfelelni az új uniós
adatvédelmi rendelet előírásainak.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, a részletekkel
kapcsolatosan keressen bennünket az alábbi
elérhetőségeinken.

Kapcsolat:
Kórász Tamás
partner
T.: +(36) 1 887 7322
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