Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR)
kapcsolatos szolgáltatásaink
Kiszervezett DPO
mint szolgáltatás
és DPO-t támogató
szolgáltatások

IT biztonsági
eszközök
implementációja
Beszállító kiválasztása, implementációs
támogatás és minőség-biztosítás

A datvédelmi T isztviselői (DPO) funkció
kis zervezett s zolgáltatásként történő
ellátása
•
•
•

A datszivárgás megelőzése

V irtuális DPO szolgáltatás
Kitelepült DPO s zolgáltatás
H ibrid DPO s zolgáltatási modell

A zonosítás és hozzáférés kezelés
L og- kezelés

A D PO támogatása további külső
erős források bevonásával

T itkosítás

D PO jellegű adatvédelmi
s zolgáltatások nyújtása olyan ügyfelek
rés zére, akik nem kötelesek DPO
kijelölésére

GDPR
Megfelelőségi
Tanácsadás 2.0
Szabályozáshoz viszonyított eltérés
elemzés
Személyre szabott vagy mintadokumentumok elkészítése
(s zabályzatok, tájékoztatók &
hozzájárulások, s zerződéses
rendelkezések, DPIA módszertan, stb.)
H atósági publikációkra és vizsgálati
eredményekre épülő professzionális
támogatás

Személyre szabott GYIK konzultációk
(online vagy s zemélyes)

Adatkezeléssel
kapcsolatos
szolgáltatások

Incidens-kezelési
szolgáltatások

Szabályozáshoz viszonyított eltérés
elemzés

M inta-dokumentumok (s zabályzatok,
eljárások, incidens-kezelési tervek)

A datvagyon leltár elkészítése

D PO kezelőfelület

A datazonosítás & adatosztályozás
különböző piaci eszközök
alkalmazásával

I nc idenskezelés és elemzés

A dattisztítás, adategyszerűsítés,
alkalmazás-egyszerűsítés

H atósági publikációkra és vizsgálati
eredményekre épülő professzionális
támogatás

A nonimizációs s tratégia elkészítése és
implementációs támogatás

Személyre szabott GYIK konzultációk
(online vagy s zemélyes)

Szoftveres
megoldások

É rintetti jogokkal kapcsolatos kérelmek
menedzselése és automatizációja

A datvagyon leltár és adatkezelési
tevékenységek nyilvántartása
A datvédelmi H atásvizsgálat

A datkezelés irányítási kereteinek
megtervezése

H ozzájárulás- és cookie-kezelés

A datkezelési tevékenységek
nyilvántartásának elkészítése

G D PR megfelelőségi értékelés

Lépjen velünk kapcsolatba!
Projekt-vezet ő partner
Komját hy Csaba
D eloitte Co. L td., T echnology, P artner
c komjathy@deloittece.com
+3 6 203430933

Technológia
Szöllősi Zoltán
D eloitte Co. L td., Risk advisory, Szenior manager
zs zollosi@deloittece.com
+3 6 209107644

Jog
dr. Majoros Gábor T.
D eloitte L egal, Ü gyvéd, M anaging Associate
gmajoros@deloittece.com
+3 6 705382807

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their re lated entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and
each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.
Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries
and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 264,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by
means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a
qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by a ny person who relies on this communication.
© 2018. For information, contact Deloitte Hungary.

