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Az Intelligens Társadalomért Országos Szövetség 1999-ben jött létre azzal a céllal, hogy
elősegítse és támogassa az információs társadalom értékeinek hazai elterjedését. E
célkitűzésen belül elsősorban a közigazgatás, egészségügy és információbiztonság területeire
fókuszált, tevékenysége során közvetítő szerepet töltött be a szektor szereplői között.
Tevékenységünk során megvizsgáltuk a GDPR rendelet hazai alkalmazását és
elfogadottságát, aminek az eredményét kívánjuk ezúton ismertetni, illetve az alábbiakban
bemutatjuk javaslatainkat a pozitív, gazdaságélénkítő hatás kiemelése érdekében szükséges
intézkedésekre.
A GDPR rendelet idei hatályba lépése kapcsán kezdetben tanácstalanság, majd a gyors,
költségkímélő felkészülés módjának felkutatása jellemezte a kötelezett szervezeteket.
Számtalan képzés, felkészítés, iratminta és szoftver vált elérhetővé, melyek közül a
szervezetek kevésbé önállóan, inkább ellenőrizetlen tanácsadók útmutatása alapján
választottak valamit a megfelelőség igazolására.
Ez az attitűd egyértelműen azt eredményezte, hogy a GDPR szemlélet egyenlővé vált egy
újabb bürokratikus elvárással és szankcióval, miközben az érdemi megértést félreértések,
hiedelmek nehezítették.
Ugyanakkor a GDPR nem akadályozza azok működését, akik eddig is tisztességesen kezelték
a hozzájuk eljutó adatokat, nem szigorodik a gyakorlat – sőt, a hazai törvény sok szempontból
már korábban előírt hasonló súlyú kötelezettségeket -, sokkal inkább az unió szinten
egységesebb és racionálisabb adatkezelés az új jogszabály célja.
A GDPR sokat idézett soraiból megérthetjük a szabályozás tömör szellemiségét:
„A gyors technológiai fejlődés és a globalizáció új kihívások elé állította a személyes adatok
védelmét. A személyes adatok gyűjtése és megosztása jelentős mértékben megnőtt. A
technológia a vállalkozások és a közhatalmi szervek számára tevékenységük folytatásához a
személyes adatok felhasználását minden eddiginél nagyobb mértékben lehetővé teszi. Az
emberek egyre nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra és tesznek globális szinten
elérhetővé személyes adatokat. A technológia egyaránt átalakította a gazdasági és a
társadalmi életet, és egyre inkább elősegíti a személyes adatok Unión belüli szabad áramlását
és a személyes adatok harmadik országok és nemzetközi szervezetek részére történő
továbbítását, biztosítva egyúttal a személyes adatok magas szintű védelmét.”
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A magánszemélyek előnyei a GDPR tekintetében
Az elmúlt 15 évben a munka, a gazdasági tevékenység és a magánélet egyre nagyobb része
átkerült a digitális világba. Az elképesztő gyorsaságú adatáramlás veszélyeinek felismerése
olyan készségeket kíván meg, amely fejlődéséhez tanulás és gyakorlás szükséges. A digitális
sztrádára jelenleg védősáv nélkül lép ki a felhasználó, míg egy más szempontból szintén
veszélyes közegre, az autósztrádára való fellépéshez szükséges a 18. életév betöltése és
több tucat óra igazolt gyakorlat. A digitális térben elkövetett incidensek nagy részénél a
felhasználó is felelős, hiszen nem ismeri az adatvédelem jelentőségét, felhasználói
magatartása nem tudatos. Az incidensek súlyát csak drasztikus esetben ismeri fel sajnos a
felhasználó, mint az autópályán a balesetet. Például egy zsarolóvírus hasonlóan korlátozza a
lehetőségeket, mint egy baleset okozta dugó az autópályán. Amikor elérjük a dugó végét, nem
tudhatjuk, hogy az elején mi történt, mikor, meddig tart és miként hárítható el. Digitális
eszközök nélkül nem is tudjuk már, hogy utunkat merre folytassuk. Ezek a digitális eszközök
pedig a saját hozzájárulásunk alapján kezelik adatainkat és követik helyzetváltoztatásainkat.
„A személyes adatok védelméhez fűződő jognak egyensúlyban kell állnia a többi olyan
alapvető joggal, mint a diszkrimináció tilalma, vagy a szólás- és önkifejezés szabadsága,
amelyek egyenrangú értékek a demokratikus társadalomban. Ezeknek egyensúlyban kell
állniuk a biztonsághoz fűződő szükségletekkel is.” (Az Európai-Adatvédelmi-Hatóságok
Nyilatkozata)
Hazánk erőfeszítései a digitális felzárkózás érdekében európai viszonylatban átlagos fejlődést
eredményeztek.
„Magyarország jól teljesít az összekapcsoltság területén, ami a nagy sebességű és
szupergyors széles sáv széles körben való rendelkezésre állásának és magas arányú
igénybevételének köszönhető. A humán tőke területén Magyarország eredménye elmarad az
átlagtól, mivel a lakosság fele nem rendelkezik alapszintű digitális készségekkel…”
(2018 DESI jelentés)
A GINOP keretében Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával 22,9 milliárd
forintra emelte a legalább 260 000 fő digitális készségeinek fejlesztését célzó „Digitális
szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretösszegét, ami lehetőséget biztosít a
magánszemélyek felkészítésének első lépéseire.
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A GDPR rendelet felhasználók által is érzékelhető hatása lesz, hogy a szolgáltatások a
korábbinál sokkal szélesebb döntési lehetőséget biztosítanak az adatok felhasználása,
kezelése kapcsán. A GDPR olyan tájékozott felhasználó képét vetíti elő, aki tudatosan
menedzseli adatainak digitális felhasználását, és ezzel párhuzamosan szorosabb
kapcsolatban áll a szolgáltatóval, aki pedig érdekeire, igényeire a korábbinál nagyobb és
folyamatos figyelmet fordít.
A vállalkozások helyzete a GDPR szabályozó szemléletével
Kiinduló megállapításként rögzíthetjük, hogy a magyar KKV-k nagy része sajnos nem ismeri
saját folyamatait.
Nem rendelkeznek kellő folyamatszabályozással, nem ismerik a folyamatábrázolás és
kockázatkezelés módszertanait, előnyeit, alapvetően hiányzik a folyamat alapú szemlélet.
Kockázatkezelés esetén jellemzően a pénzügyi kockázatokra asszociálnak, miközben például
a GDPR kapcsán a hatóságok is a kockázatoknak megfelelő védelmi intézkedéseket várnak
el.
GDPR IT kötelezettségekből néhány példa:
- Érintett adatok körének meghatározása – ez a vállalati adatvagyon leltár elkészítése
- Személyes adatok felülvizsgálata - adatkezelő, adatfeldolgozók azonosítása
- Adatmegosztás - adattovábbítási vizsgálatok
- Kockázat menedzsment – ISO 27001 alapon
- Folytonosság menedzsment - ISO 22301 alapján
Nagyon fontos párhuzam fedezhető fel a GDPR okozta IT kötelezettségek és a
folyamatszabályozás között. Amennyiben a GDPR-t nem szankció, hanem feladat
szemszögből vizsgáljuk, azonnal láthatóvá válik, hogy útmutatást ad az adatáramlás mentén a
vállalat működési folyamatainak megismerésére és fejlesztésére.
„A digitális gazdaság által kínált termékek és szolgáltatásokban való bizalom nagyban függ
attól, hogyan felelnek meg a gazdasági szereplők az adatvédelmi előírásoknak. Ez a
megfelelés a digitális gazdaságban a legfőbb versenyképességi tényezőként értékelhető,
mivel biztosítja a fenntartható fejlődést, a fogyasztónak és az iparnak kölcsönösen nyújtott
előnyök mellett.” (Európai Adatvédelmi Hatóságok nyilatkozata)
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A folyamatok szabályozása és a GRC (irányítás-kockázat-megfelelés) irányelv alkalmazása
nélkül a hazai vállalkozások növekedése nem biztosítható a multinacionális környezetben. Már
a szabványok szerint is a jelenben szükséges felkészülni a jövőben várható kockázatokra!
A vállalatvezetőknek sem lehetőségük, sem idejük nincs a szabályozások és dokumentumok
megismerésére, azonnali megoldásokat várnak el az osztályvezetőktől, amihez
elengedhetetlen a vállalat és környezetének ismerete.
A gazdaságtudományok közt az egyetemi alapképzésben nem oktatnak digitális
megoldásokat a folyamatszabályozás és az üzletmenet folytonosság támogatására.
A fentiek figyelembe vétele, oktatása mellett a vállalkozások kitettsége a humán tőkének
jelentősen csökkenthető, hiszen a tudás átörökíthetővé válik, a változások könnyebben
menedzselhetők, és ezzel kapcsolatban szívesen osztjuk meg ismereteinket.
Ezen szemlélet előnye, hogy a szervezetek be tudják építeni a GDPR-t a szervezet működési
rendszerébe, és meglelik a folyamatfejlesztés nyilvánvaló irányait. A kockázatelemzés
biztosítja, hogy az adatokat megfelelően védik és megismerik, merre áramlik a szervezetben.
Igazolni tudják, hogy megvannak a védelmi intézkedések.
Összefoglalva a fentieket, az alábbi kézzelfogható előnyök keletkezhetnek a cégeknél:
- A cég működése során keletkező adatvagyon tényleges megismerése, a cégben betöltött
szerepének, értékének megértése – az adatvagyon térkép megmutatja az összefüggéseket;
- Adatfeldolgozási folyamatok átláthatósága után könnyebb a további céges folyamatokat is
felmérni, fejleszteni – bevezethető workflow és egyéb management eszköz;
- A cég piaci hírnevének megőrzése, építése a jogszabályszerű működéssel – az
adatszivárgásról szóló hírek hatalmas veszteségeket okozhatnak az érintett cégeknek;
- Új termékek kialakítása – a felmért adatvagyon alapján;
- Hatékonyabb, eredményesebb marketing – az adatok alapján megismerhető célközönségi
jellemzők alapján;
- Ügyfelek jobb megértése, erősebb kapcsolat az ügyfelekkel, ügyfélelégedettség kerülhet
fókuszba a céges működésben;
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További versenyképességi lehetőségek
A GDPR rendelet EU szinten teremtett azonos versenyfeltételeket adatvédelmi szempontból, mivel
a komoly felkészülést és ráfordításokat igénylő adatvédelem eltérő nemzeti követelmények esetén
a cégek és országok közötti piaci versenyben nemkívánatos torzulásokat okozhatna. A Rendelet
sztenderdizált követelményei informatikai megoldások formájában is a teljes európai piacon
hasonló, kiismerhető és megbízható megoldásokat eredményeznek, amelyek széles körben
növelik a fogyasztói bizalmat az elektronikus szolgáltatások iránt. A digitális piacok előtt álló
akadályok leküzdésében jelentős szerepe lesz a fogyasztói bizalom növelésének.
Philippe De Backer belga miniszter megfogalmazása szerint a cégek a GDPR-nak köszönhetően
jobban átlátják majd adatvagyonukat, és az adatfeldolgozás is hatékonyabbá válik, ezáltal az üzleti
lehetőségeket könnyebb lesz azonosítani. A tagállamok hatóságai különböző ajánlások, jó
gyakorlatok kidolgozása során végre szilárd alapokra építhetnek, javaslataik Unió szerte
átvehetőek, alkalmazhatóak.
A nemzeti hatóságok aktivitása általánosan növelni fogja a digitális kockázatokra irányuló figyelmet
és megértést, ha másért nem, a büntetési fenyegetettség miatt mindenképp.
A kormányzat kommunikációjában fontos tehát hangsúlyt helyezni arra a pozitív folyamatra, amit
az auditok elindíthatnak.
Intézkedési javaslatok
A fentebb bemutatott folyamatok kedvező hatásának növelése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
- Magyarország Kormánya alakítson ki olyan információs, kommunikációs stratégiát, amely
egyértelműen felhívja a figyelmet a GDPR bevezetéséből fakadó eredményességnövelő
lehetőségekre, illetve tegyen közzé nyilvános útmutatót arról, hogyan lehetséges a GDPR audit és
implementáció során az üzletpolitikai szempontokat érvényesíteni.
- Magyarország Kormánya támogassa a folyamatfejlesztési célok elérését közvetlenül EU
támogatott pályázat útján, amely kiterjed a bevezetés és a csoportos felkészítés, képzés
támogatására is. A pályázat megközelítése építhet a GDPR kötelezettségekre és az ebből fakadó
versenyképesség növelő hatásra.
- A strukturált, folyamatorientált működésre vonatkozó elvárás épüljön be a Kormányzat
támogatáspolitikájába, gazdaságélénkítő célú intézkedéseibe.

