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KÜLSŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ BIZTOSÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT  

MONOSTORAPÁTI KÖH, TALIÁNDÖRÖGD, KAPOLCS, SÁSKA, VIGÁNDPETEND, 

HEGYESD  SZÁMÁRA 

1 Bevezető 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation 2016-os kiadásától kezdve 

2 év felkészülési időt biztosított a hatálya alá tartozó szervezetek számára. A 2 év letelt, a rendelet 

2018. május 25.-én hatályba lépett. 

A GDPR hatályba lépésével, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv) módosításával az adatvédelem korábbi 

szabályaihoz képest számos új kötelező feladat keletkezett, amelyeket az Önkormányzati 

Hivataloknak és az Önkormányzat által alapított, illetve fenntartott, közfeladatot ellátó 

intézményeknek és szervezeteknek, gazdasági társaságoknak egyaránt el kell látni, többek között: 

 adatvédelmi tisztviselőt megbízni vagy kijelölni; 

 adatkezelési nyilvántartást készíteni és vezetni;  

 adatkezelési tájékoztatókat készíteni és hozzáférhetővé tenni az érintettek (ügyfelek, 

ellátottak, munkavállalók) számára; 

 bármilyen, a személyes adatokat érintő incidenst (adatvédelmi incidens) a Hatóság 

(NAIH) felé 72 órán belül bejelenteni (az adatvédelmi incidensek bejelentése kötelező, 

elmaradása szankciót von maga után!); 

 adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazni és megvalósítani mind az informatikai 

rendszerekben, mind pedig a hagyományos, papír alapú iratkezelés tekintetében; 

 mind a szabályzatokat, mind pedig az alkalmazott védelmi intézkedéseket rendszeresen 

felülvizsgálni; 

 gondoskodni kell az adatkezelést végző munkavállalók, ügykezelők megfelelő 

adatvédelmi oktatásáról, képzéséről; 

 új adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet, illetve adatvédelmi 

hatásvizsgálatot lefolytatni, s indokolt esetben a Hatóságnak beküldeni; 

 belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot készíteni, kiadni vagy a meglévőt 

felülvizsgálni.  

2 Szolgáltatási ajánlat 

Szolgáltatásunk keretében elvégezzük a GDPR rendeletben és az Info törvényben meghatározott 

kötelező adatvédelmi feladatokat: 

1. biztosítjuk a törvényben előírt független adatvédelmi tisztviselőt, aki többek között: 

 fogadja és kezeli az érintettek (ügyfelek, ellátottak, szülők, stb.) panaszait, és 

kezdeményezi a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét; 

 folyamatosan rendelkezésre áll és szakértői tanácsot ad a személyes adatok kezelésével 

kapcsolatban felmerülő kérdésekben; 

 a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és 

azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad az adatkezelésért felelős 

vezetők, illetve az adatkezelési műveleteket végző alkalmazottak részére; 



 
 

 
 

HANGANOV Kft. 
www.hanganov.hu 

 kapcsolatot tart és együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások 

lefolytatásában a felügyeleti Hatósággal; 

 közreműködik a belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat felülvizsgálatában; 

 véleményezi a szervezet belső előírásait, intézkedéseit adatvédelmi szempontból. 

2. felmérjük az adatkezeléseket és azok GDPR megfelelőségét, történjen az a szervezet 

weboldalán, bármely informatikai rendszerében vagy papíron; 

3. felülvizsgáljuk vagy elkészítjük - ha még nincs és a jogszabályi kötelezettség által indokolt - 

az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot; 

4. elkészítjük a kötelező Adatkezelői nyilvántartást; 

5. elkészítjük a szükséges – és szintén kötelező – adatkezelési tájékoztatókat, az adatkezelés 

típusától függően az érdekmérlegelési teszte(ke)t; 

6. szakmai, módszertani támogatást nyújtunk az adatkezelések kötelező felülvizsgálatához, új 

adatkezelés bevezetése esetében az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásához, a szabályozási 

környezet, illetve az adatkezelési gyakorlat új követelményeknek megfelelő felülvizsgálatához 

és kialakításához, valamint az új adatvédelmi előírásoknak nem megfelelő adatkezelések 

kiváltásához vagy megszüntetéséhez; 

7. biztosítjuk a kötelező adatvédelmi oktatásokat e-learning formájú képzésekkel. 

 

Nem egy számítógépes programot vagy internetes portál rendszert kínálunk, amibe fel kell 

töltenie az adatokat vagy üres sablonokat, nyilvántartás, szabályzat vagy dokumentum 

mintákat, amiket ki kell töltenie és dolgoznia kell vele, hanem mi elkészítjük mindazt a 

közreműködésével, ami a folyamatos jogszabályi megfeleléshez szükséges! 

3 A szolgáltatás díja 

 

 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

Szerződés időtartama Szolgáltatás díja 

1 évre szóló szerződéskötés esetén 35.000 Ft + ÁFA / hó 

2 évre szóló szerződéskötés esetén 25.000 Ft + ÁFA / hó 

 

 

 Monostorapáti Mesevirág Óvoda és Bölcsöde 

Szerződés időtartama Szolgáltatás díja 

1 évre szóló szerződéskötés esetén 30.000 Ft + ÁFA / hó 

2 évre szóló szerződéskötés esetén 20.000 Ft + ÁFA / hó 

 

Monostorapáti Művelődési Ház 

Szerződés időtartama Szolgáltatás díja 

1 évre szóló szerződéskötés esetén 25.000 Ft + ÁFA / hó 

2 évre szóló szerződéskötés esetén 15.000 Ft + ÁFA / hó 
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Védőnői Szolgálat 

Szerződés időtartama Szolgáltatás díja 

1 évre szóló szerződéskötés esetén 20.000 Ft + ÁFA / hó 

2 évre szóló szerződéskötés esetén 10.000 Ft + ÁFA / hó 

 

Taliándörögd Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama Szolgáltatás díja 

1 évre szóló szerződéskötés esetén 20.000 Ft + ÁFA / hó 

2 évre szóló szerződéskötés esetén 10.000 Ft + ÁFA / hó 

 

Taliándörögd Kerekfenyves Óvoda 

Szerződés időtartama Szolgáltatás díja 

1 évre szóló szerződéskötés esetén 25.000 Ft + ÁFA / hó 

2 évre szóló szerződéskötés esetén 15.000 Ft + ÁFA / hó 

 

Kapolcs Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama Szolgáltatás díja 

1 évre szóló szerződéskötés esetén 25.000 Ft + ÁFA / hó 

2 évre szóló szerződéskötés esetén 15.000 Ft + ÁFA / hó 

 

Sáska Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama Szolgáltatás díja 

1 évre szóló szerződéskötés esetén 25.000 Ft + ÁFA / hó 

2 évre szóló szerződéskötés esetén 15.000 Ft + ÁFA / hó 

 

Vigándpetend Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama Szolgáltatás díja 

1 évre szóló szerződéskötés esetén 25.000 Ft + ÁFA / hó 

2 évre szóló szerződéskötés esetén 15.000 Ft + ÁFA / hó 
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Hegyesd Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama Szolgáltatás díja 

1 évre szóló szerződéskötés esetén 25.000 Ft + ÁFA / hó 

2 évre szóló szerződéskötés esetén 15.000 Ft + ÁFA / hó 

 

Ajánlatunk a kézbesítésétől számított 30 naptári napig érvényes. 

 

 

Megrendeléssel, további információkkal kapcsolatban keressen bizalommal alábbi 

elérhetőségeimen, 

 

Tisztelettel és Üdvözlettel, 

 

 
Barth László 

ügyfélkapcsolati és szolgáltatás értékesítési vezető 
+3630725 9342 

barth.laszlo@hanganov.hu 

 

 


