Vakok Állami Intézete Adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat
Vakok Állami Intézete
1146 Budapest, Hermina út 21

AZ ADATSZIVÁRGÁS MEGELŐZÉSÉRE TETT SZERVEZÉSI TECHNIKAI
INTÉZKEDÉSEK MEGFELELŐSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT
JEGYZŐKÖNYV MINTÁJA

Jegyzőkönyv

Készült 20..……… napján a ……………. Vakok Állami Intézete székhelyén (1146 Budapest,
Hermina út 21.).

Jelen vannak
……………………………… adatvédelmi felelős
……………………………… igazgató
……………………………… a rendszergazda

A jelenlévők megállapítják, hogy a …………………….szervezeti egység az alábbiak szerint a
dokumentációt elkészítette, az abban feltüntetett adatok teljes körűek és valódiak.
A jelen lévők megvizsgálták a ……………… napján készített és hatályos adatleltár szerint a
szervezeti egység valamennyi adatkezelési tevékenységét, és annak kapcsán az
adatszivárgás megelőzésére, adatvédelmi incidensek elkerülésre tett intézkedések
megfelelőségének biztosítását.

Adatszivárgás megelőzésének biztosítása
 Feladat: A szervezetnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy megfelelő eljárásokat
alkalmaz az adatok kiszivárgásának kiszűrésére, jelentésére és kivizsgálására.
 Eszköz: A szervezetnek fel kell mérnie a kezelt adatok típusait, valamint annak
dokumentálását, hogy melyek esnek bejelentési kötelezettség alá, amennyiben azok
kiszivárognak. Az esetleges incidensekre kockázatelemzést kell elvégeznie, ki kell
alakítania az incidenskezelés belső rendjét.

Az adatszivárgás megelőzésének biztosítására tett intézkedések megfelelése
A szervezet belső eljárás rendje szerint át kell vizsgálni az adatnyilvántartásban felvett
valamennyi személyes adatkezelés dokumentációját, hogy az abban szereplő adatok
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esetében a GDPR és a belső szabályzat szerint a szervezet tett-e, és milyen
intézkedéseket tett a személyes adatok adatszivárgása megelőzésének biztosítására.
Ezen intézkedések közül elvégezte –e:
- a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét,
- fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza
lehet állítani,
- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére
szolgáló eljárást.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor végzett-e kockázatelemzést a
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből felmerülő kockázatok
azonosítására és azok súlyának az általuk okozható kár meghatározására.
Hozott-e intézkedéseket annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes
személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az
adatokat.
A

vizsgálati eredmények
meghatározásával:

dokumentálása

hiányos,

eljárások

pótlása

határidő

A dokumentumok hiánytalanok / hiányzó dokumentumok felsorolása
………………………………………………………………………………………………
A határidő a dokumentációk pótlására a jelen jkv. felvételét követő 30. nap

Kmf.

…………………………….
igazgató

A dokumentum kódja: AA-SZ B14
File név: AA-SZ v02 B14 az adatszivárgás megelőzésére tett....
jegyzőkönv.dot
Változat száma: 02

………………………………….
VÁI adatvédelmi felelőse

Oldal: 2/2
Érvénybelépés ideje: ………………
Oldal módosításának ideje:.……….……..

