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A PRIVACY POLICY ONLINE SERVICES (PPOS) BEMUTATKOZÓJA
1. KIK VAGYUNK?
A PPOS egy új, de annál dinamikusabban fejlődő terület, az adatvédelem kihívásaira
ad választ. Az internetes honlapok, regisztrációs lapok tömeges használata fokozott
veszélyt jelent a felhasználók személyes adataira. A nagy- és középvállalatok, továbbá a
közigazgatási szervek többsége már megtalálta a megoldást, hogy ügyfeleiket magas
színvonalon, de mégis a privát szféra háborítása nélkül, a jogszabályokat betartva tudják
kiszolgálni.
A polgárbarát közigazgatás kiépítésével az önkormányzatok is érdekeltté váltak
abban, hogy adatvédelmi politikájuk és eljárásaik a törvény által szabott igényeknek
eleget tegyenek.
A PPOS ebben tud hathatós segítséget nyújtani az önkormányzatoknak.
Dr. Kulcsár Zoltán jogász, informatikus mérnök, adatvédelmi szakértő és
Deák András adatvédelmi tanácsadó készséggel áll rendelkezésükre.
Partnerünk: Damjanovich Nebojsa online kommunikációs tanácsadó és tréner.

2. MIBEN SEGÍTÜNK ÖNÖKNEK?
-

Adatvédelmi tanácsadást nyújtunk;

-

Kialakítjuk adatvédelmi politikájukat, elkészítjük adatkezelési tájékoztatójukat*;

-

Elkészítjük az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatukat*;

-

Bejelentjük adatkezeléseiket az Adatvédelmi Biztos nyilvántartásába*;

-

Megbízás alapján betöltjük a hivatalnál a belső adatvédelmi felelős pozíciót;

-

Adatvédelmi oktatást tartunk köztisztviselőik részére;

-

Auditáljuk a hivatal adatkezeléseit, és megfelelőségéről tanúsítványt adunk.
* A megjelölt feladatokat az alábbi jogszabályok kötelező jelleggel írják elő az önkormányzatoknak!

3. FŐBB VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
-

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény;

-

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény;

-

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény;

-

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény;

-

Az 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. r.;

-

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 177/A. és 177/B. §;

-

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §;

-

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. §.
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4. AZ AUDITÁLÁS FOLYAMATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Személyes konzultáció, információgyűjtés
A szolgáltatás vizsgálata szakértőink segítségével
Szakértői jelentés elkészítése, ajánlásokkal
Adatvédelmi tájékoztató, szabályzat elkészítése
amennyiben ezekkel még nem rendelkeznek
Bejelentés az Adatvédelmi Biztos nyilvántartásába
A módosítások elkészülte után 2 évig érvényes bizonyítvány átadása
(az esetleges jogszabályi változásokról díjmentesen értesítjük)

5. VÁLOGATOTT ÜGYFELEINK
AEGONdirekt.hu Zrt., Air France, Bayer Gyógyszergyár, Bricostore, Budavár Tours,
Chartis Europe Biztosító, Drogerie Markt, Hírek Média Kft. (főbb auditált termékei: Maxima,
Egyperces, DEPO, Jobinfo), IKEA Lakberendezési Kft., Kartago Tours, Lild Magyarország,
Marso Kft., Neckermann, Nemzeti Lóverseny Kft., Office Depot, Sanoma Budapest
Zrt., Sopron Bank Zrt., Syngenta Kft., Tempus Közalapítvány, Vatera.hu Kft.

6. ÖNKORMÁNYZATI REFERENCIÁK
Ajak, Akasztó, Balatonkenese, Bicske, Bük, Budapest VII. kerület Erzsébetváros,
Budakeszi, Délegyháza, Diósd, Dunaharaszti, Dunaszentgyörgy, Hajdúnánás, Hévíz,
Igrici, Kétújfalu Körjegyzőség, Komárom, Kozármisleny, Mezőhegyes, Miske, Mór,
Nyárlőrinc, Pálmonostora, Szigetszentmiklós, Törökbálint, Törökszentmiklós, Üllő,
Velence.

7. ADATVÉDELMI KURZUSOK
Az Infoszféra Kft., a Milton Kft., a Sämling Kft. és a Senpai Consulting szervezésében.

8. KIEMELT FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Szakértői munkánkért, tanácsainkért felelősséget vállalunk.
Partnerünk, a Generali-Providencia Biztosító Zrt. pénzügyi háttere a garancia.

+ KEDVEZŐ ÁRAJÁNLAT
Tekintettel arra, hogy nagy számú önkormányzatnál kell hasonló adatkezeléseket
vizsgálnunk, ezért a piaci ügyfeleinknél alkalmazott árazástól jelentősen, az
önkormányzatok számára kedvező irányban eltérő ajánlatokkal tudjuk meglepni a
polgármesteri hivatalokat.
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A PPOS AJÁNLATA A POLGÁRMESTERI HIVATALOK RÉSZÉRE
A. Az önkormányzat adatkezelésének (adatvédelem) vizsgálata
Személyesen és telefonon információt gyűjtünk a jelenlegi adatkezelési gyakorlattal
kapcsolatban, így különösen:
-

az osztályok, csoportok adatkezelése;
a szervezeti egységek közötti adattovábbítások;
az önkormányzat és intézményei közötti adattovábbítások;
az adatkezelések alanyai;
a kezelt adatok köre;
az adatkezelések célja, jogalapja;
adatfeldolgozók igénybevétele;
adattovábbítás;
adatszolgáltatási nyilvántartás vezetése;
statisztikai adatfeldolgozás;
adatok archiválása;
adatbiztonság.

A tapasztaltakat összevetjük a hatályos jogszabályokkal, az adatvédelmi biztos
irányelveivel, és a jelenlegi joggyakorlattal.
Feltárjuk a hiányosságokat, szakvéleményt készítünk a tapasztaltakról, a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések ismertetésével, de mégis gyakorlatias javaslatokkal.
B. Az önkormányzat honlapjának adatvédelmi vizsgálata
Megvizsgáljuk, hogy az internetes honlapjukon zajló adatkezelések mennyiben
felelnek meg a vonatkozó jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek:
-

a honlaplátogatók adatai (IP cím, stb.);
cookie-k kezelése;
külső szolgáltatók szerepe;
regisztráció;
kapcsolat;
hírlevél;
a honlapon nyilvánosságra hozott személyes adatok;
e-önkormányzat;
adatok archiválása, adatbiztonság.
Feltárjuk a hiányosságokat és elkészítjük a szakvéleményt, ajánlásokkal.
C. Az információszabadsággal
gyakorlat vizsgálata

(közérdekű

adatok)

kapcsolatos

Információkat gyűjtünk a 2005. évi XC. törvény, és a kapcsolódó rendeletek
végrehajtásával kapcsolatosan:
-

az önkormányzat honlapján található közzétételi listák;
a közérdekű adatok rendszeres frissítésének vizsgálata;
a formai követelményeknek való megfelelés.
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Megvizsgáljuk az 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) szerinti egyedi közérdekű adatigénylések
gyakorlatát.
Feltárjuk a hiányosságokat és elkészítjük a szakvéleményt, ajánlásokkal.
D. Adatkezelési tájékoztató elkészítése
A begyűjtött információk alapján elkészítjük az önkormányzat részletes, nyilvános
adatkezelési tájékoztatóját. Ebben kitérünk az előző pontokban felsorolt kérdésekre.
A tájékoztatóban felsoroljuk a személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartásokat
(részletesen: adatkezelés neve, adatok köre, jogalap, adatkezelés időtartama), a
jogorvoslati lehetőségeket, ezzel eleget téve az Avtv.-ben előírt tájékoztatási
kötelezettségnek.
E. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítése
Elkészítjük a belső használatra szánt adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot is,
melyet a törvény szintén előír. A szabályzat tartalmazza a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó rendelkezéseket is.
F. Bejelentjük adatkezeléseiket az adatvédelmi nyilvántartásba
Amennyiben még nem tették meg minden egyes adatkezelésükkel, úgy bejelentjük
azokat az adatvédelmi biztos nyilvántartásába. Ha már korábban bejelentették,
aktualizáljuk azokat.
G. Adatvédelmi oktatást tartunk
Oktatást tartunk a magyar adatvédelmi szabályokról,
közigazgatás, az önkormányzatok adatkezeléseire, 2 órában.

különös

tekintettel

a

H. Auditáljuk a hivatal adatkezeléseit
Ellenőrizzük a megvalósult módosításokat. Az adatkezelések jogszerűsége esetén a
megfelelőségről 2 évig érvényes tanúsítványt állítunk ki.
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ÁRAJÁNLAT
Az ajánlatban szereplő árak 2011. január 31-ig beérkezett megrendelés esetében
érvényesek.
Az itt szereplő árak megfizetésén felül Önöket semmilyen plusz anyagi kötelezettség
nem terheli. Áraink a 25% ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Árajánlatunkat a településen (körjegyzőség területén) élők lélekszáma alapján
kalkuláltuk.
Adatvédelmi audit
megyei (fővárosi) önkormányzat esetén:
20.000 fő feletti lakossal:
10.000-19.999 fő lakossal:
5.000-9.999 fő lakossal:
1.000-4.999 fő lakossal:
1.000 főnél kevesebb lakossal:

1.400.000
980.000
740.000
520.000
360.000
240.000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Abban az esetben, ha kizárólag a jogszerűség a cél, de a tanúsítvány megszerzésére,
oktatásra nincs igényük, az A-F pontokban megjelölt szolgáltatások ára a
feltüntetett összeg 75%-a.

Bízom benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket, és segítségükre lehetünk. A
következő lépésben megküldöm Önöknek a szerződés tervezetet.
Amennyiben kérdésük van, kérem keressenek e-mailben, vagy a 06.20.444.3999-es
telefonon.

Dunakeszi, 2010. december 7.

Üdvözlettel:
Dr. Kulcsár Zoltán
Privacy Policy Online Services
2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.
Mobil:
06.20.444.3999
Telefon:
06.27.633.147
http://ppos.hu
Honlap:
Blog:
http://adatvedelmiszakerto.hu
E-mail:
kulcsar.zoltan@ppos.hu
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