Általános KKV adatvédelmi szabályozási dokumentáció csomagunk az alábbi dokumentumokat
tartalmazza:
•

Adatvédelmi szabályzat – E dokumentumunk tartalmazza mindazokat az adatkezelésre vonatkozó
rendelkezéseket, melyeket egy tipikus hazai kis- és középvállalkozásnak be kell tartania a GDPR és
az Infotv. szerint. A dokumentum tartalmaz olyan részeket is, melyeket működésének egyedi
jellemzőire (de nem speciális – mint pl. webáruház, számviteli, pénzügyi, egészségügyi, közvetítői
tevékenység, stb. - tevékenységére!) tekintettel Önnek kell meghatároznia. Erre nézve a
dokumentum segítséget nyújt Önnek részletes iránymutatást formájában.

•

Adatkezelési tájékoztató - A tájékoztató az érintett személyek részére szóló dokumentum, amely
közérthető nyelven leírja az adatkezelési folyamatot, az érintett személyek jogait és útmutatást ad
nekik arról, hogy az adatkezelő milyen célból és milyen összefüggésben kezelheti az adataikat. A
tájékoztató a szabályzat egyfajta kivonata, amelyet Önnek az érintettekkel kell megismertetnie
annak érdekében, hogy lehetőségük legyen megfelelően gyakorolni jogaikat.

•

Adatkezelési tájékoztató munkavállalóknak – Ebbe a dokumentumba gyűjtöttük össze mindazokat
az információkat, amelyeket cégük adatkezelése kapcsán meg kell ismertetniük munkavállalóikkal
a hatályos adatvédelmi szabályozás értelmében. A dokumentum tartalmaz olyan részeket is,
melyeket Önnek kell meghatároznia. Erre nézve azonban a dokumentumban részletes
iránymutatást adunk.

•

Adatfeldolgozási szerződés – Amennyiben cége adatkezelési műveletei során adatfeldolgozót vesz
igénybe, úgy vele a már megkötött megbízási / vállalkozási szerződés mellett szükséges az
adatkezelés részleteit szabályozó írott szerződést kötnie. E szerződés megléte nem csak a GDPR és
az Infotv. elvárása, hanem cégének is biztosítékul szolgál, mert így képes az adatvédelmi hatóság
felé igazolni, hogy adatfeldolgozójával szemben a GDPR-ban és az Infotv-ben megkövetelt
elvárásokat támasztotta.

•

Kamera működtetési szabályzat – Amennyiben cége a jogszabályok által lehetővé tett bármely
okból kamerarendszert működtet, úgy Önnek kötelessége a működtetési okokat és módokat
részletesen szabályozni. Szabályzatunkban a hivatkozott okokat kimerítően, de az egyedi
működésre szabható módon szabályoztuk. A dokumentum tartalmaz olyan részeket is, melyeket
Önnek kell meghatároznia. Erre nézve a dokumentumban részletes iránymutatást adunk.

•

Iratkezelési szabályzat – Az adatkezelési folyamatok szabályozásának teljességéhez
elengedhetetlen a papír alapú dokumentumok, azaz, a papír alapú adatkezelés belső szabályozása.
Gyakran tapasztaljuk e dokumentum hiányát, holott az iratkezelés akkor tud hatékonyan
megvalósulni, ha az logikus szervezési szabályok alapján zajlik. E szabályzatunk alkalmazásával
önmagában is növelhető cége adminisztrációjának hatékonysága. E dokumentum is tartalmaz részletes iránymutatásunk mellett - egyedi részeket, melyeket cégük egyedi jellemzői
figyelembevételével Önöknek szükséges meghatározniuk.

•

Adatkezelői nyilvántartás -– A nyilvántartás lehetővé teszi a vállalkozása számára, hogy az egyes
adatkezelési tevékenységét tömören összefoglalja, meghatározva az érintett adatok és személyek
körét, az adatkezelés célját, jogalapját és időtartamát. E nyilvántartás vezetését az Infotv.
kötelezővé teszi.

•

Adatfeldolgozói nyilvántartás – Amennyiben az Ön vállalkozása olyan más vállalkozóval, vagy
társasággal kapcsolatban áll, akik hozzáférnek a személyes adatokhoz, illetve a cége megbízásából
adatkezelési műveleteket hajtanak végre, úgy ezeket a vállalkozásokat, az adatkezelési
folyamatokat, az adatkezelés célját és jogalapját – az Infotv. rendelkezése szerint - kötelező e
nyilvántartásban naprakészen feltüntetnie.

•

•

Hozzájárulási nyilatkozat – Kivételes jellege ellenére egyes adatkezelési folyamatoknál szükséges
az érintett személy hozzájárulása. Ehhez nyújtunk olyan nyomtatványt, amelyet Ön a cége
tevékenységéhez illeszthet.

•

Adatvédelmi incidens nyilvántartása – Az adatvédelmi szabályozás kötelezően előírja, hogy
amennyiben az Ön cége által kezelt személyes adatokkal összefüggésben jogosulatlan adatkezelési
műveletek történnek, úgy azokat ebben a nyilvántartásban kell rögzítenie, az elhárításra tett
lépésekkel, az érintett személyek paramétereinek megadásával, illetve a kapcsolódó
kötelezettségek teljesítésének rögzítésével együtt.
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