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A GDPR valamint az Információbiztonsági törvény (2013. évi L. tv.) által az államigazgatási 
szervezetek, önkormányzatok, kiemelt (stratégiailag létfontosságú ) vállalatok valamint a 
versenyszféra további résztvevői számára kötelezővé tett adatvagyon, az azt kezelő 
rendszerek, valamint az informatikai rendszerek kockázat arányos védelme,  továbbá a 
kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges információbiztonságért felelős személy kijelölése 
és feladatainak ellátása IT biztonsági szakértelmet és jártasságot kíván.  
 
Cégünk több mint 20 éves, számos államigazgatási szervnél, önkormányzatnál és a 
versenyszférában szerzett tapasztalatával jelentősen megkönnyítheti a törvényi előírásnak 
való megfelelést. 
 

 
Szolgáltatásaink  

1. A teljes információbiztonsági felelős feladatkör ellátása 

 jogszabályi megfelelőség biztosítása 

 biztonsági osztály és szint megállapítása, időszakos felülvizsgálata 

 szabályzatok, eljárásrendek elkészítése és frissítése 

 cselekvési terv elkészítése és végrehajtás szakmai támogatása 

 a szükséges biztonsági rendszerek tervezése  

 az elért biztonság folyamatos fenntartása és fejlesztése 

 dolgozók IT Biztonságtudatossági képzése a szervezeti szabályzók alapján 

 kapcsolattartás a felettes hatósággal 

 

2. Az információbiztonsági felelős munkájának támogatása, kiegészítése a szükséges 

eszközök, szolgáltatások biztosításában 

Szakértő háttértámogatásunk a sikeres eredmény biztosítéka. A biztonsági szint 

eléréséhez és megtartásához szükséges eszközök kiválasztása, bevezetése, folyamatos 

naprakészen tartásában partnereink kiaknázhatják tudásunkat és tapasztalatainkat. 

Nincs több bizonytalanság vagy elhúzódó döntéshozatal. Döntéseiket biztos alapokra 

támasztva hozhatják meg. 

 

3. Gyakorlati feladatok végrehajtása 

Folyamatos, időszakonként szükséges kockázatelemzési vizsgálatok elvégzése, időközi 

auditok (jogosultsági vizsgálat, biztonsági szabályok betartásának vizsgálata), dolgozók IT 

biztonságtudatosságának mérése és képzése. 
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4. GDPR megfeleltetés és szinten tartás 

 Konzultáció a rendelet előírásainak betartásával értelmezésével kapcsolatban 

 Belső képzés adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak, adatgazdáknak 

 Szabályzatok, eljárásrendek, folyamatok megalkotása törvényi harmonizációja 

 Megfelelőségi audit és adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása 

 Adatvédelmi tisztviselő és megfelelő informatikai eszközök biztosítása  

További szolgáltatásaink az Önök biztonságáért és a törvényi megfelelésért 

 Adatszivárgás elleni védelem 

 Napló bejegyzések gyűjtése és kiértékelése 

 Tűzfalak és behatolás jelző megoldások, határvédelem 

 Vírus, Spam és URL szűrés 

 Felhasználó azonosítás, hozzáférés szabályozás 

 Mobil eszközvédelem 

 Archiválás 

 Wi-fi hálózatok védelme 

Számos okot tudunk felsorolni, amiért érdemes minket választani 

 Gyors, hatékony, költségkímélő feladatmegoldást nyújtunk 

 Szervezetükre nem hárulnak megterhelő feladatok. Több évtizedes tapasztalattal 

rendelkező szakértőink biztosítják a törvényi előírásoknak való maradéktalan 

megfelelést 

 Objektív szemléletünk képes rámutatni az igazán sérülékeny pontokra, megmutatja a 

lehetséges veszélyeket és minden olyan ésszerű lépést, amit érdemes megtenni a 

biztonsági szint érdekében, de nem erőltet a szervezetre felesleges fejlesztéseket 

 Szolgáltatásaink az Önök érdekeit képviselik jól ismerve az államigazgatást és a 

versenyszférát érintő folyamatokat, mindennapokat, kihívásokat és a törvényi 

hátteret, valamint a legújabb és legjobb IT biztonsági és informatikai megoldásokat 

 
 

http://www.nador.hu/hu/adatszivargas-elleni-vedelem
http://www.nador.hu/hu/naplo-bejegyzesek-gyjtese-es-kiertekelese
http://www.nador.hu/hu/tzfalak-es-behatolas-jelz-megoldasok
http://www.nador.hu/hu/virus-spam-es-url-szres
http://www.nador.hu/hu/felhasznalo-azonositas
http://www.nador.hu/hu/mobil-eszkoezvedelem
http://www.nador.hu/hu/archivalas
http://www.nador.hu/hu/wifi-halozatok-vedelme

