
Adatkezelési és 
adatvédelmi tanácsadás
Informatikai Kockázatkezelés és Tanácsadás

Az üzleti információs rendszerekben tárolt személyes 
adatok védelme mind nagyobb hangsúlyt kap a 
mobil eszközök, az e-kereskedelem és a felhő 
technológia térnyerésével. Fokozódó kihívást jelent 
a folyamatosan változó adattömeg és a növekvő 
fenyegetést jelentő adatszivárgások kezelése. 
Miközben a szolgáltatók egyre „okosabb”, személyre 
szabott megoldásokat dobnak piacra, az ügyfelek 
egyre nagyobb elvárásokat támasztanak adataik 
kezelésének biztonsága terén, különös tekintettel 
a privát szférájukat érintő és a pénzügyi, banki 
információkra. Az adatvédelem a fogyasztók elvárásai 
mellett a hatóságok egyre szigorúbb fellépése 
miatt is kiemelt feladat. A legújabb kihívást az EU 
általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: 
GDPR) jelenti, amely 2018-tól lép hatályba, több 

területen szigorítva az adatkezelési előírásokat az 
EU összes tagállamában. A GDPR az adatvédelmi 
bírság maximális összegét a jelenlegi 20 millió 
forintról a megbírságolt vállalat éves árbevételének 
4%-ára, vagy 20 millió euróra növeli. Az ebből 
eredő megfelelőségi kockázatok minden olyan 
társaságot fokozottan érintenek, amelyek nagy 
mennyiségben kezelnek személyes, vagy különleges 
(pl. biometrikus, munkaegészségügyi) adatokat. 

Ismerősek Önnek az alábbi problémák?

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

 – a kiszervezett munkafolyamatokért felelős külső 
vállalkozók a Társaságuktól eltérő adatvédelmi 
megoldásokat alkalmaznak, és Önöknek nem áll 
rendelkezésére eszközrendszer ezek ellenőrzésére;

 – társaságuk adatvagyonán belül a személyes és 
különleges adatok költséghatékony védelmét 
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, jogi és kommunikációs 
szempontból egyaránt előkészített eljárásokkal, 
az incidensek kezelésének nincsen kijelölt felelőse, 
miközben az ad hoc reakciók indokolatlan költséggel 
járhatnak.

Pontosan tudja, hogy társaságuk hol és milyen mennyiségben tárol 
munkavállalói és ügyféladatokat? Tudta, hogy 2018 májusában 
hatályba lép az EU új adatvédelmi rendelete, amely szigorít az 
előírásokon és a felügyeleti bírságok összegét is jelentősen megemeli?
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Hogyan tudunk a segítségére lenni?

Átfogó szolgáltatásaink révén – melyek rövid 
ismertetése az alábbiakban olvasható – az 
adatvédelem kialakításának, értékelésének és 
fenntartásának minden fázisában támogatást 
biztosítunk az Önök számára. 

Adatkezelési és adatvédelmi követelmények 
felmérése
Társaságukra szabott tájékoztatást adunk az 
adatvédelmi előírásokról, a várható hazai és 
nemzetközi jogszabályi változásokról, beleértve 
az EU GDPR-ban foglalt új követelményeket.

Adatvédelmi kockázatelemzés
Felmérjük, hogy társaságuk adatkezelése megfelel-e 
az aktuális törvényi előírásoknak és az ügyfelek 
adatvédelmi elvárásainak. Megvizsgáljuk adatkezelési 
szabályzataikat, a velük kapcsolatos munkavállalói, 
alvállalkozói és ügyféloldali nyilatkozatokat, valamint 
az adattárolás, adattovábbítás és selejtezés 
rendszerét. Amennyiben társaságuk már alkalmaz 
információtechnológiai eszközöket az adatkezelés 
és az adatvédelem támogatására, szakértőink 
elvégzik ezek információbiztonsági vizsgálatát. 
Kockázatelemzésünk alapján – amennyiben 
szükséges – javaslatokat teszünk a kockázatok 
kezelésére, a kontrollkörnyezet javítására.

Felkészítés a jogszabályi változásokra
Az EU GDPR hatályba lépésére való eredményes 
felkészülés érdekében szakértőink támogatást 
adnak a jogszabály által előírt adatvédelmi elvek 
(„privacy by design”), adatkezelési és nyilvántartási 
előírások alkalmazásához, az adatvédelmi 
hatásvizsgálat folyamatának kialakításához, az 
adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos bejelentési 
kötelezettségek teljesítéséhez, valamint – szükség 
esetén – szervezeti funkciók átalakításához. 

Adatvédelmi érettség felmérése
Napjaink komplex informatikai rendszereiben 
az adatvédelem biztosítása, a védelem 
hatékonyságának felmérése is összetett feladat. 
A KPMG által kidolgozott Cyber Maturity 
Assessment (CMA) módszertannal gyorsan és 
hatékonyan fel tudjuk mérni társaságuk képességét 

az érzékeny adatok védelmére és a kibertámadások 
kezelésére. A CMA egy egyedülállóan gyors, 
hatékony és átfogó diagnosztikai eszköz az 
információvédelmi felkészültség mérésére 
és a fejlesztési szükségletek azonosítására.

Adatvédelmi fejlesztési stratégia
Adatvédelmi stratégiájuk és fejlesztési programjuk 
kialakításához szakértőink támogatást nyújtanak 
annak érdekében, hogy a kitűzött célok egyaránt 
összhangban legyenek az üzleti stratégiájukkal és 
az adatvédelmi kockázatelemzés eredményeivel, 
valamint segítséget biztosítanak e célok eléréséhez 
a fejlesztési feladatok hatékony és megvalósítható 
keretrendszerben való ütemezésével. 

Fejlesztési program megvalósítása
Tanácsadóink közreműködnek az adatkezelési 
és adatvédelmi folyamatok, szabályzatok, 
kontrollok implementációja során. Out-tasking 
formájában vállaljuk az adatkezelési és adatvédelmi 
jogszabályokban előírt feladatok végrehajtását. 
Az 2011. évi CXII. törvény és az EU GDPR mellett 
– állami szervek részére – szakértői kapacitást 
biztosítunk a 2013. évi L. törvénynek való megfelelés 
biztosítása érdekében. 

Monitorozás, fenntartás, továbbfejlesztés
Támogatjuk a bevezetett adatkezelési és adatvédelmi 
folyamatok, szabályzatok, kontrollok alkalmazásának 
folyamatos nyomon követését és továbbfejlesztését. 
Kárelhárítási és incidenskezelési szakértőink 
közreműködnek adatbetörések azonosításában – 
beleértve korábbi, fel nem tárt incidenseket is –, 
és támogatást adnak az azonnali intézkedést igénylő 
esetek kezeléséhez.

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