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KIS ÖNKORMÁNYZATI GDPR TEMATIKUS PACK V3.0 
MIT TARTALMAZ? 

A szervezet GDPR kompatibilitásához szükséges elengedhetetlen, egyedi, feladatok listájának összeállítását, illetve a 
sajáterős, önfelmérés illetve felkészülés, témakörönként választható, tanácsadói és módszertani támogatását. A csomag 
tartalmazza a GDPR megfelelőséghez szükséges szabályzatok, eljárásrendek mintáit, a szükséges nyilvántartásokat.  

KINEK AJÁNLJUK?  

Önkormányzatoknak, akik informatikai és/vagy jogi ismeretekkel rendelkező belső erőforrást tudnak igénybe venni és éreznek csapatukban annyi 
erőt, hogy saját erőforrásaikra alapozva, de külső támogatással nekiugorjanak a GDPR megfelelés megteremtésének. 

MIT ADUNK? 

DOKUMENTUM CSOMAG 
1. Szabályzatok 

1.1. Adatvédelmi szabályzat 
2. Eljárásrendek 

2.1. Személyes adat térkép eljárásrend 
2.2. Adatkezelő adatfeldolgozó egyezség eljárásrendje 
2.3. Adatvédelmi tájékoztató eljárásrend 
2.4. Adatalanyi kérelem kezelésének eljárásrendje 
2.5. Adatfeldolgozók biztonsági ellenőrzésének eljárásrendje 
2.6. Adatfeldolgozók GDPR értékelésének eljárásrendje 
2.7. Adatvédelmi hatásvizsgálat eljárásrendje 
2.8. Személyes adatok nemzetközi átadása eljárásrend 
2.9. Személyes adat incidens eljárásrend 
2.10. Folyamatábra - Adatalany kérelem kezelésének eljárásrendje 
2.11.  

3. Bizonylatok 
3.1. Személyes adat térkép 
3.2. Személyes adat vagyon 
3.3. Személyes adatáramlás térkép 
3.4. Adatvédelmi hatásvizsgálat minta 

4. Űrlapok, kérdőívek melyek segítik a kitöltést 
4.1 Rendszerbevezetési segédlet 
4.2 Felmérés Projekt alapító dokumentum 
4.3 Adatvédelmi hatásvizsgálat jelentés 
4.4 Dokumentumbesorolás 
4.5 Szerződés felülvizsgálati űrlap 
4.6 Személyesadat felmérő űrlap 
4.7 Jogos érdek elemző űrlap 
4.8 Adatvédelmi hatásvizsgálat kérdőíve 
4.9 Adatvédelmi tájékoztatási terv 
4.10 Személyes adat sérülés bejelentő űrlap 
4.11 Kompetencia fejlesztési kérdőív 

5. GAP (eltérés) elemzés 

TELEFONOS TANÁCSADÁS 
A csomag 8 óra telefonos tanácsadást tartalmaz, melynek elszámolása megkezdett 15 perces időszakonként történik. 

DPO (ADATVÉDEMI TISZTVISELŐ) SZOLGÁLTATÁS 
Ajánljuk DPO szolgáltatásunkat, amely a szervezet működését folyamatosan támogató külsős jogi- és informatikai szolgáltatás. A szolgáltatás 
célja - ajánlatkérő munkatársainak együttműködése mellett – a szervezet működése során keletkező változások folyamatos követése és a 
változások utáni GDPR megfelelés garantálása.  
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Szolgáltatás tartalma: 
Eseti feladatok: 
- incidensek kezelése a jogszabályi keretek és határidőkhöz alkalmazkodva a szervezet szakértőivel szorosan 

együttműködve 
- a szervezet tájékoztatása az incidensről 
- incidens esetén a Hatósági jelentési kötelezettség teljesítése 
Folyamatos feladatok: 
- személyi adattérkép tartalmi változására utaló jelek észlelése:  

o szoftver adatmezők változása,  
 új mező 
 mező törlés 
 adattartalom változás 

o szerződéstípus változás 
 új szerződés 
 szerződés megszűnés 
 szerződésmódosítás  

o szabályozási elem változás 
 új szabályozási elem 
 hatályvesztés 
 tartalmi változás 

- változás esetén hatáselemzés elvégzése 
- havi státuszjelentés a szervezet vezetője felé 
- a szervezet GDPR és IT biztonsági rendszerének folyamatos aktualizálása, jogszabálykövetés biztosítása: az auditképesség megőrzése 
- GDPR HelpDesk szolgáltatás 
- munkavállalók időszakos GDPR képzése 
- szoros együttműködés a szervezet információbiztonsági felelősével (IBF) 

MENNYIBE KERÜL? 

1. lehetőség: Csak a csomag megvásárlására és a GDPR rendszer önálló kiépítése 8 óra telefonos tanácsadással (GDPR 
csomag nettó ár) 

2. lehetőség: Csomag vásárlásával együtt havidíjas DPO szolgáltatás megrendelése. Ebben az esetben a határozott idejű, 2 
évre szóló DPO szerződés keretén belül a DPO építi fel a GDPR rendszert (csomag+DPO szolgáltatás ára összeadódik) 

MENNYIBE KERÜL? 

település lélekszáma < 10e    

Szervezet GDPR csomag nettó DPO szolgáltatás 1. 
év/hó+áfa 

DPO szolgáltatás 2. 
év/hó+áfa 

Közös Hivatal         390 000 Ft          100 000 Ft          50 000 Ft  
tagtelepülés 1.                    -   Ft            20 000 Ft          20 000 Ft  
tagtelepülés 2.                    -   Ft            20 000 Ft          20 000 Ft  
Önkormányzati tulajdonú 
cégek, szervezetek KISVÁLLALATI GDPR TEMATIKUS PACK V2.1 alapján 

20e>település lélekszáma >10e   

Szervezet GDPR csomag nettó DPO szolgáltatás 1. 
év/hó+áfa 

DPO szolgáltatás 2. 
év/hó+áfa 

Közös Hivatal                    -   Ft          250 000 Ft        125 000 Ft  
tagtelepülés 1.                    -   Ft            20 000 Ft          20 000 Ft  
tagtelepülés 2.                    -   Ft            20 000 Ft          20 000 Ft  
Önkormányzati tulajdonú 
cégek, szervezetek KISVÁLLALATI GDPR TEMATIKUS PACK V2.1 alapján 
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település lélekszáma > 20e    

Szervezet GDPR csomag nettó DPO szolgáltatás 1. 
év/hó+áfa 

DPO szolgáltatás 2. 
év/hó+áfa 

Önkormányzati Hivatal 
FELMÉRÉS ALAPJÁN EGYEDI ÁR Önkormányzati tulajdonú 

cégek, szervezetek 

 

PÉLDÁK A KALKULÁCIÓRA: 

Önálló település 10.000 fő alatt, tagtelepülés nélkül= 390.000 Ft a csomag egyszeri díja + 1. évben DPO díja=100.000 Ft/hó, 2. 
évben: 50.000 Ft/hó 

Közös hivatal 10.000 fő alatt, 2 tagtelepüléssel= 390.000 Ft a csomag egyszeri díja + 1. évben DPO díja=100.000 
Ft+2x20.000Ft=140.000 Ft/hó, 2. évben: 50.000 Ft+2x20.000 Ft=90.000 Ft/hó 

Közös hivatal 10.000-20.000 fő között, 2 tagtelepüléssel= 0 Ft a csomag egyszeri díja + 1. évben DPO díja=250.000 Ft+2x20.000 
Ft=290.000 Ft/hó, 2. évben:125.000 Ft/hó+2x20.000 Ft=165.000 Ft/hó 

Önkormányzat 20.000 fő felett: egyedi árazás, felmérés alapján 

OPCIONÁLISAN VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK 

1. AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HÁTTÉR MEGTEREMTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ( IBR BEVEZETÉS) 
A GDPR alapja az információbiztonság (IB), amelynek eleme a fizikai-, a logikai- és az adminisztratív biztonság. A GDPR megfeleléstől függetlenül 
minden szervezet alapvető érdeke a jogszabályi környezetnek, a saját- és az ügyfélelvárásoknak megfelelő információbiztonsági rendszer (IBR) 
működtetése. Az önkormányzatok IBR működtetésére kötelezettek a 2013. évi L. törvény és az ASP kormányrendelet szerint. Ennek megfelelően 
opcionálisan választhatók az IBR építést támogató tematikus tanácsadói napok. A „KIS ÖNKORMÁNYZATI GDPR TEMATIKUS PACK v2.1” 
megrendelői számára a GDPR megfelelés alapját képző, a 2013. évi L. törvénynek megfelelő, IBR bevezetés ára egységesen nettó 440.000 Ft. 

2. GDPR SZAKMAI NAP  
Keresse GDPR bevezetéstámogatási szakmai napjainkat, amelyek keretében kollégáink által irányított és felügyelt csoportos tanácsadásra van 
lehetőség a dokumentumcsomag alapján. Szakmai nap részvételi díja nettó 60.000 Ft. 

 


