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Ajánlat

Önkormányzat, polgármesteri hivatal részére

Felkészítő tevékenység, adatleltár, teljes dokumentáció és szabályzat elkészítése, betanítás és
adatvédelmi tisztviselő biztosítása az
ÖNKORMÁNYZAT GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerinti megfelelésének kialakítására.
Az adatvédelmi megfelelőség, adatleltár, dokumentálás, felkészítés és betanítás teljes díja helyett
szervezetünk 2 éves szerződés alapján havi 70 000,- Ft díjért vállalja a teljes megfelelőség és
dokumentáció elvégzését és az adatvédelmi tisztviselő biztosítását.
Az önkormányzat részére biztosított adatvédelmi és feladatkezelő rendszer 10 000,- Ft/hó. Ezek a
díjak tartalmazzák az összes feladatot, melyet a mellékletben részletezünk.
Az adatvédelmi tisztviselő díja a két évet meghaladó együttműködés után – mivel addigra már
vélhetően az Önök munkatársai is otthonosabban mozognak az adatvédelemben - újra tárgyaljuk az
árat, melyben jelentős könnyítést tudunk adni.
Az önkormányzat részére elkészített adatvédelmi megfelelőségen túl a POLGÁRMESTERI HIVATAL
adatvédelmi megfelelőségének elkészítését is kedvezményesen vállaljuk.
Az adatvédelmi és feladatkezelő rendszer itt is 10 000,- Ft/hó
Az adatvédelem önálló adószámonként jelzett szervezetekre vonatkozik.
Intézmények
Önkormányzati intézményeknél 2 éves szerződés alapján elkészítjük intézményenként az
adatvédelmi megfelelőséget, adatvédelmi tisztviselő biztosítása havi kedvező díjazásért. Benne a
teljeskörű adatvédelmi felkészítés, dokumentálás és oktatás.
A szervezetünk által üzemeltetett és az intézménynek biztosított online adatvédelmi és feladatkezelő
rendszer díja 10 000,- Ft/hó.
Ezek a díjak tartalmazzák az összes feladatot, melyet a mellékletben részletezünk.
A szerződéskötés 2 havi egyösszegű díj megfizetésével indul majd folyamatosan havonta a hónap 10.
napjáig utalásra kerül számla ellenében.
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Melléklet
A tevékenység tartalma:
Helyszínen, az önkormányzatnál (ez néhány nap kisebb fennakadást okozhat, de igyekszünk
a legkisebb zavart okozni)
•

Dolgozói oktatás 1

•

Adatvagyon felmérés, tisztítás, nyilvántartás készítés.
Össze kell állítani az adott önkormányzat milyen adatokat kezel, milyen folyamatokon
és eljárásokon keresztül.

•

Áttekintjük a meglévő adatfeldolgozási folyamatokat, szabályzatokat, adatkezelési
tájékoztatókat az adatkezelési tevékenységet befolyásoló szabályokat, amely során
megnézzük, hogy a fenti dokumentumokban foglaltak teljesítik-e a törvényi
elvárásokat és a személyes adatok kezelésére vonatkozó GDPR elvárásokat.

•

Mélyinterjúk a felelősökkel, vezetőkkel, személyes adatokat kezelő
személyzettel.
Kockázatértékelés elkészítése.

•
•

Az informatikai rendszerek, szoftverek és a teljes IT infrastruktúra vizsgálata során
megállapítjuk, hogy az adatkezelő által alkalmazott IT folyamatok, szoftverek, és
hardverek mennyiben felelnek meg az adatvédelmi előírásoknak, hogyan biztosítják a
személyes adatok védelmét.

Székhelyen
•

•

A fentiek alapján elemezzük és elkészítjük az intézkedési tervet és meghatározzuk a
személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályoknak történő megfeleléshez
szükséges teendőket, valamint az elkészítendő okiratokat. (Adat monitoring,
Kockázatelemzés)
Szabályzatok
és
a
kapcsolódó
dokumentumok
elkészítése.
Számos olyan, a NAIH állásfoglalásokban szereplő szabályzat, nyilatkozat és
tájékoztató elkészítése szükséges, melyek a szervezet működésére vonatkoznak és
egyben egy adott ellenőrzés során vizsgálnak.

Helyszínen2
•

Javaslatot teszünk a szükséges változtatásokra, melyekkel biztosítható a GDPR
megfelelés és a sikeres GDPR felkészülés.

•

Dolgozói oktatás2, betanítás. Nagyon fontosnak tartjuk a kollégák oktatását, ahol a
konkrét kérdéseket, problémákat gyakorlati példákon keresztül átbeszélve lehet a
GDPR előírásokat megismerni, begyakorolni.

•

Feladatok kiosztása, bemutatása.

•

A teljes rendszer ellenőrzése.

•

DPO (adatvédelmi tisztviselő) feladat meghatározás.

•

A szabályszerű működés biztosítása a GDPR felkészítés elő lépése csupán, hisz a mai
gyorsan változó szabályozási és informatikai környezetben kulcsfontosságú a
megfelelés fenntartása is, ezért igény esetén a későbbiekben is folyamatos támogatás
nyújtunk az adatkezelőknek.

Összesen az elindulás 338 óra (ez az adatvédelmi megfelelőség elkészítésének ideje, a
hosszútávú adatvédelmi tisztviselői munka nélkül)
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