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Szigorú adatvédelmi szabályozás
Jogi, megfelelési és üzleti kihívás
Az EU közelmúltban elfogadott Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation –
„GDPR”) a digitális technológiai változásokat szem előtt tartva befolyásolja a cégek adatvédelmi szabályozását
és üzleti működését.
Minden céget érint, amely EU
állampolgárok adatait kezeli

A megfelelés hiányában kiszabható
bírság mértéke a cég éves globális
árbevételének 4%-át (max. 20m EUR) is
elérheti

Új fogalmakat, folyamatokat, és
kötelezettségeket vezet be

2018 májusától lép hatályba, de a
felkészülésre 1-1,5 év is szükséges
lehet

A megfelelés nem csak jogi
kérdés, átfogóan érinti a
folyamatmenedzsmentet,
kontrolkörnyezetet és az üzleti
folyamatokat is

A cégek jelentős része nem hallott a GDPR-ról, de ha igen, jellemzően alábecsüli a
felkészüléshez szükséges időt és a felkészülés összetettségét.
Mit kérünk tőled?

1.

2.

Kérjük, segíts megszervezni egy
megbeszélést, ahol ügyfelednek

Kérjük, jelezz bármilyen ügyféligényt,

bemutathatjuk a GDPR-val kapcsolatos

vagy érdeklődést az alábbi kollegák

követelményrendszert és lehetséges

valamelyikének!

üzleti hatásait!

Mely ágazatok elsődlegesen érintettek és kik a célszemélyek?

Elsődlegesen érintett ágazatok, cégek
•
•
•
•
•
•

FSI
Szabályozott iparágak
Szolgáltató szektor
Gyógyszeripar
FMCG
Telekommunikációs és technológiai
cégek
• Loyalty programot működtető cégek

Célcsoport
• C szintű vezetők (CEO, CFO, COO, CTO,
CSO, CIO, stb.)
• Értékesítési, üzletfejlesztési vezető
• Belső jogtanácsos / compliance officer /
belső ellenőrzési vezető
• Adatvédelmi felelős

Miért a Deloitte?
• Multidiszciplináris, egyablakos megoldás, amit a piacon jelenleg senkitől nem nyújt
• Komplex szolgáltatáscsomag az átvilágítástól kezdve a megfelelés támogatásán keresztül az auditig
• Már csak 1,5 év áll rendelkezésre a felkészülésre, amit multidiszciplináris megoldást nyújtó partnerrel
lehet csak hatékonyan kezelni
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