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ISO 27701 – Az adatvédelmi irányítási rendszer és a

GDPR

A GDPR mechanizmust biztosít a szervezet(ek) számára a GDPR-

nak való megfelelés bizonyítására (42. és 43. cikk), de a

mechanizmust képviselő értékelési programok még nem állnak

rendelkezésre. 

Másrészt a vállalkozások bízni szeretnének abban, hogy

szolgáltatóik kezelik adatvédelmi kérdéseiket. 

A PIMS (Privacy Information Management System) az ISO/IEC

27701 szerinti tanúsítás jelenleg jó megoldás az adatkezelők

számára, hogy bemutassák az ügyfeleiknek, partnereiknek, hogy

valóban kezelik a személyes adatkezelésben rejlő problémákat, és

a hatóság felé történő bizonyítást is nagyban támogatja.

2018. május 25-e óta hatályos az EU Általános Adatvédelmi Rendelete
(GDPR) Magyarországon.
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A GDPR követelményeinek teljesítése a szervezet számos szervezeti egysége számára jelent új vagy megváltozott feladatokat. A

személyes adatokra vonatkozó megfelelést mindenfajta adathordozón biztosítani kell, a papíralapú adatkezelés és az elektronikus

adatfeldolgozás területein egyaránt. 

ISO 27018 – Adatvédelem a felhőben

Az ISO 27018 fontos a felhőhasználatra vonatkozó szabályrendszer
biztosításában. 
A személyes adatok felhőben történő tárolása és feldolgozása
alapos védelmi követelményeket tesz szükségessé a szervezet(ek)
számára. 
Az adatvesztések következményei közé tartozhatnak az érintetti
jogok elvesztése, személyazonosság lopás, adathalászat,
pénzbüntetések, szankciók és az Adatkezelő reputáció-vesztése. 
A felhőszolgáltatók ISO 27018 szabványnak való megfelelése, és a
szabvány ismerete és szükség esetén számonkérése a felhőt
használó szervezeteknél megerősíti személyes adatok védelmében
és a jogszabályoknak megfelelő kezelésében való átláthatóságot és
bizalmat.

Teljeskörű kockázatarányos védelem
Alapértelmezett és beépített védelem a teljes adat-
életciklus alatt
A megfelelés bizonyítása az elszámoltathatósághoz
72 órás határidő a hatóságtájékoztatására NAIH) incidens
esetén
EU szinten egységes szabályozás
Jelentős pénzügyi szankciók lehetősége

A GDPR és a kapcsolódó szabványrendszer 
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Adatvédelmi kockázatok értékelése és csökkentése 

A GDPR nyomán minden szervezet életében kiemelt hangsúlyt kap a személyes adatok védelme. 

A rendelet követelményei alapvető adatvédelmi kockázatok kezelését teszik kötelezővé, az adatok teljes életciklusán át.

Ennek megfelelően mind az adatok életciklusára, mind az adatvédelmi kockázatokra szükséges egy megfelelő modell

kialakítása, amelyhez figyelembe kell venni a jogi, információbiztonsági és technikai szempontokat is.



KIEMELTEN KEZELJÜK AZ ALÁBBI TERÜLETEKET

Alapelvek: 
Alapelvek érvényesülése az adatkezelés teljes életciklusa alatt, mely alapelvhez milyen gyakorlati megvalósítás tartozik és az
megfelel-e a rendelet követelményeinek, többek között a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvének?

Incidens-management: 
Az adatvédelmi incidensek észlelése, külső-belső kommunikáció és tájékoztatás, rendelkezésre állás, felelősségek és
szerepkörök

PIA – DPIA - Adatvédelmi hatásvizsgálatok: 
Új folyamatok, adatkezelések, szoftverek bevezetéséhez kapcsolódó megelőző vizsgálatok lefolytatása, kockázatok feltárása és
kezelése, érdekmérlegelési tesztek, speciális esetek.

Adattovábbítás: 
Megfelelünk-e cégcsoporton belül, illetve beszállítóink, partnereink tekintetében, EU-n belül és kívül is? Kiemelt kapcsolódó
témakörök: vállalkozáscsoporton belüli adatmegosztás, közös adatkezelés, SCHREMS II; BREXIT.

Érintetti jogok érvényesítése: 
Kérelmek kezelésének operatív nehézségei; automatizált folyamatok kialakítása. Kiemelt kapcsolódó témakörök: Biztonsági
mentések, adattörlés megvalósítása, Profilalkotás, Automatikus döntéshozatal, Targeting-célzott marketing.

Az adatkezelés biztonsága: 
Nem minden a papír; informatikai és szervezési intézkedések az adatkezelés biztonságához.
Kapcsolódó témakörök: 32. cikk – TOM, ISMS, Adatszivárgás megelőzése, Azonosítás és hozzáférés-kezelés
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Mit kínál Önnek a FORTIX?

Átfogó és logikus gyakorlatra alapozott, fenntartható kialakítás

A szervezet adottságaihoz optimálisan illeszkedő személyes adatkezelés

Költséghatékonyan kialakított és működtethető adatvédelmi rendszer

Független szakértői szemlélet (információbiztonsági szakemberekkel)


