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GDPR megfelelés a gyakorlatban
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• Mit okozott a GDPR?

• Mennyire készültek fel a vállalatok?

• Milyen kérdésekre nincs még válasz? 

• Mi várható? 

• Milyen szolgáltatások, eszközök állnak rendelkezésre? 
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Milyen 
kérdéseket 
javasolt 
átgondolni?

Mit, és mekkorát kockáztat a vállalat és a dolgozók?

• Állásunk 

• Bírság

• Üzembiztonság

• Jó hírnév

• Ügyfélvesztés

Kit fognak büntetni, mikor?

• Tényleg csak a nagyvállalatokat?

• 1., 2., x. incidens

• Feldühödött ügyfél (már vannak jogai)

• Konkurencia

Milyen megoldások jöhetnek szóba?

(Költség kontra „Nyugalom”)

• Saját beruházás, csapat

• Külső szolgáltató



Milyen kérdések/válaszok 
merülnek fel?

(Cégméret: 50-500-ig)

Hol tartanak a GDPR megfelelésben?

• Jól állunk.

• Sehol.

• Megbíztunk valakit.

• Létrehoztunk belső szabályozást,....

Hol találhatók személyes adatokat tartalmazó 

fájlok a számítógépeken, szervereken?

• Készítettünk adatleltárt.

• Nem tudjuk pontosan.

Mi az adatleltár mai állapota?

• Nem tudjuk.



Milyen kérdések/válaszok 
merülnek fel?

(Cégméret: 50-500-ig)

Milyen személyes adatokat tartalmazó fájlok 
keletkeztek az elmúlt időszakban?

• Nem tudjuk.

Ki fért hozzá valójában az adott fájlokhoz?

• Nem tudjuk.

Ki módosította, küldte tovább az adott fájlt?

• Nem tudjuk.

Milyen eszközük van arra, hogy észre 
vegyenek egy incidenst?

• Van DLP

• Semmilyen.



pandasecurity.com

Milyen 
megoldásban 
gondolkoznak 
a vállalatok?
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Panda 
válasza:
Data Control
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Panda Data Control. 
Mi is ez?

A Panda Data Control arra hivatott, hogy segítsen a 
vállalatoknak, szervezeteknek megfelelni az 
adatvédelmi szabályzásoknak, valamint feltárni és 
megóvni a személyes és bizalmas információkat, 
mind valós időben, mind teljes életciklusuk során a 
végpontokon és a szervereken.

A Panda Data Control felfedezi, auditálja és 
monitorozza a nem strukturált személyes adatokat a 
végpontokon: a használaton kívüli adatoktól a 
használatban és mozgásban lévő adatokig.



Előnyök

FELTÁRÁS ÉS AUDIT

EGYÉNI KERESÉSEK 
FUTTATÁSA

01 02 PII KONTROLL 
DEMONSTRÁCIÓJA03 VALÓS ADATOKRA 

ALAPOZOTT DÖNTÉSEK04

Feltérképezi a PIF-t 
tartalmazó fájlokat, 
a felhasználókat és 
eszközöket, amik 

hozzáférnek.

Ellenőrzi a tevékenysé-
geket. Észleli a szivár-
gásokat és gyanús 

viselkedést.

Láthatóvá teszi
a PII kontrollját.

PII adatok 
használatának 
szabályozása.

FELÜGYEL ÉS
ÉSZLEL

LÁTHATÓSÁG

KONTROLL

1. Egyéni keresés-törléshez való jog 2. Malware hozzáférések személyes adatokhoz –Incidens kezelés/bejelentés
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Néhány valós statisztika a GDPR PII 
adatfelhasználásról. 

Vizsgált időszak: 2018 május 25. és 2018 október 16. között
több, mint 27 végponton. 

Leggyakoribb hozzáférés:
Megnyitás

Source: PandaSecurity Italia - real data from5/2018 tomidOctober 2018 (27Endpoints)



Milyen megoldást válasszunk?
DLP-t vagy céleszközt? Vagy mindkettőt?

DLP
• Nagyon komplex eszköz

• Korlátoz is, nem csak adatot gyűjt és riaszt

• Komoly beruházás

• Nehezen számolható a pontos költsége 

forgalom utáni díj (gyártó függő használati díj)

• Hosszú beüzemelés, felparaméterezés

• Komoly szaktudást igénylő üzemeltetés

Panda Data Control
• Céleszköz - GDPR adatokra/ 

adatmozgatásokra

• Kis beruházás- végpontonkénti licenszelés

• Gyors bevezetés

• Automata

• Nem igényel jelentős szaktudást

• Minimális felügyeletet igényel

• Nem igényel üzemeltetést

• Előre definiált riasztások

• Testre szabható riasztások

• Havi díjban is igénybe vehető
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Akik már 
használják a 
Data 
Control-t
(Magyarországon 
2018. október 24-e 
óta elérhető.)

• Legnagyobb ügyfél Magyarországon (eddig) 1 500 felhasználó 

(a világban 5 000 felhasználó)

• Önkormányzatok

• Kórházak

• Iparvállalatok

• GDPR-al kapcsolatos szolgáltatást nyújtó cégek

• Kereskedelmi cégek

• Lízing cégek
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Mit láthatunk 
a 
rendszerben?

DEMO


