Az EU GDPR 2018 május 25-től hatályos rendeletének való
megfelelés minden vállalkozás számára feladatot jelent.
Főbb céljai:
- A személyes adatok kezelésének és védelmének egységes
szabályozása.
- Az ezzel kapcsolatos adatkezelési, adatbiztonsági követelmények betartatása.
- A tájékoztatási és hozzájárulás-beszerzési kötelezettségek
egységesítése.
- A személyes adatok biztonságának garantálása országon
kívül is (akár EU-s, akár további joghatóságról van szó).
- Jogharmonizáció: a határon kívüli cégek számára azonos
követelmények meghatározása, az EU-s állampolgárok
számára ugyanazon rendelkezésen belüli jogérvényesítési
lehetőség.
Milyen következményekkel járhat, ha az adott cég nem
felel meg a rendeletnek?
A jogszabálynak való nem megfelelést az adatvédelmi
hatóság szankcionálja: ﬁgyelmeztet, közzétesz és pénzbírságot is kiszabhat. Ennek mértéke a korábban hatályos
max. 20 millió Ft-ról ijesztő mértékű- 20 millió Euró összegre
változott.
A bírságok anyagilag nehéz helyzetbe hozhatják a vállalkozást.
A hatósági szankciókon túl a magánszemélyek polgári pert
is indíthatnak tényleges veszteségük, vagy személyiségi
jogsérelem címen. Ezen túl, egy hatósági közzététel, egy
nem megfelelően kezelt adatvédelmi incidens, a cég presztízsét is csökkenti. A cégbe vetett bizalom végül akár a partnerek, ügyfelek elvesztéséhez is vezethet.

GDPR Adatvédelmi
Felelősségbiztosítás
Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe
Balance Loft Irodaház
1139 Budapest, Váci út 99.

A legalaposabb felkészülés ellenére
is történhetnek adatincidensek.

Központi telefonszám: +36 1 4601400,
+36 1 8010801
Fax: +36 1 4601499

Ami nem védhető az biztosítható!

Személyes ügyfélszolgálat:
1139 Budapest, Váci út 99.
Balance Loft, 2. Emelet.
A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-Cs: 08:30 – 17:00 P: 08:30 – 15:00
www.colonnade.hu
info@colonnade.hu
gdpr@colonnade.hu
A szóróanyagon leírtak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. További információért kérjük
keresse biztosításközvetítőjét, vagy a biztosítót.
web: www.gdpr-biztositas.hu

Milyen kockázatok maradnak a felkészülés ellenére a
cégeknél?
Döntési hibák – Vezetők, szakértők, adatvédelmi tisztviselők által hozott rossz döntések.
Folyamathibák – Hiányosságokra a cég belső folyamataiban (a védelem, jelszavak, e-mailek, hozzáférések, adatok
esetleges szabályellenes továbbítása kapcsán). A kezelt
adatmennyiség növekedését nem követi a kialakított rendszer működése.
Technikai problémák: Személyes adatok, bizalmasan
kezelendő információk közzététele.
Emberi hibák: Dolgozói hanyagság, outsourcing tevékenység, (volt) munkatárs bosszúja.
Mulasztások - Incidensek bejelentésének és az ilyenkor
szükséges további intézkedések elmulasztása.
Heckelés / mobileszköz-lopás / szolgáltatás megtagadási
támadás / szoftver-kód vírus általi módosítása, blokkolása /
az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés.
Fentiekkel kapcsolatosan felmerülhet sérelemdíj iránti igény
(akár önállóan is)

A megfelelő felkészülés ellenére is fennmaradó kockázatok kezelésének kiegészítő eszköze a biztosítás.

GDPR Adatvédelmi Felelősségbiztosítás elemei

Mire nyújt fedezetet a biztosítás?

Adatfelelősség:
• Valamely cselekmény, tévedés, mulasztás, amely az
alábbiak kapcsán merül fel:
- Személyes adatok nem megfelelő kezelése.
- Vállalati információk nem megfelelő kezelése miatt
felmerülő kártérítési kötelezettségek és jogvédelmi
költségek fedezete.
• Kiszervezett tevékenység esetén a biztosított nevében,
egy outsourcing szolgáltató által feldolgozott adatok
nem megfelelő kezelése kapcsán a Biztosított oldalán
felmerülő kártérítési kötelezettségek és jogvédelmi
költségek fedezete.
• Hálózat biztonság: a Biztosított olyan tévedése vagy
mulasztása, amely miatt
a) a számítógépes rendszert támadás éri (módosító
szoftver, kód, vírus által) és így a számítógépes rendszerben tárolt szoftverekben, adatokban sérülést
okoz,
b) az adatokhoz való hozzáférés megtagadása az arra
jogosulttól
c) hozzáférési kódot eltulajdonítják
d) jogosult adatainak módosítása, megsemmisítése,
törlése,
e) adattároló eszköz ellopása, elvesztése
f) az adatok alkalmazottak általi nyilvánosságra hozatala amelyek kapcsán a Biztosított oldalán
kártérítési ﬁzetési kötelezettségek és jogvédelmi költségek merülnek fel.

Az adatalanyoknak okozott vagyoni károkra és sérelemdíjra,
szakértői költségekre, jogi védekezés költségeire, bírságra.
A biztosításról átfogóan tájékozódhat a honlapunkról:
www.gdpr-biztosítás.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos vizsgálatok
Hivatalos vizsgálat kapcsán felmerülő jogi tanácsadás
költségei és a jogi képviselettel kapcsolatos szakértői
díjak.
Adatkezeléssel kapcsolatos bírságok
A Biztosító kiﬁzeti az adatkezeléssel kapcsolatos bírságot, amely az adatvédelmi jogszabályok megsértése
miatt indult hivatalos vizsgálat eredményeként került kiszabásra.
Értesítési költségek
A Biztosító a Biztosított részére vagy nevében kiﬁzet minden olyan szakértői díjat, amely az adatalanyok és/vagy
bármely illetékes Szabályozó hatóság kötelező értesítéséhez kapcsolódik az adatvédelmi jogszabályok
tényleges vagy állítólagos megsértésével kapcsolatban.

A GDPR megfelelés biztosítási követelményei
Csak tudatosan felkészült cégeke köthető a biztosítás
A biztosító szerződéskötéskor nyilatkozatot kér a dokumentált felkészülésről.
A különösen érzékeny adatokat kezelőknél kérdőív kitöltése
után részletes kockázatfelmérést végzünk.
A cégek nagyságrendjéhez igazodva 3 limitopciót kínálunk,
a bírság összege szublimitásra kerül.
Már folyamatban levő ügyekre nem lehet biztosítást kötni, a
kárelőzményekről információt kérünk.
Az önrészesedést alkalmazunk, a cég méretéhez mérten.
A díjazás függ a cég tevékenységének jellegétől, éves
árbevételétől, a kezelt adatok volumenétől, érzékenységétől.
Miért kössek GDPR felelősségbiztosítást?
• A legalaposabb felkészülés ellenére is történhetnek
adatvédelmi incidensek, és az emberi hibázás lehetősége
mindig megmarad. Egy hibának pedig komoly anyagi
következményei lehetnek, a pénzügyi kockázatok pedig
biztosíthatók.
• A bírságok anyagilag nehéz helyzetbe hozhatják a vállalkozásokat.
• A hatósági szankciókon túl a magánszemélyek polgári
pert is indíthatnak tényleges veszteségük, vagy személyiségi jogsérelem címen.
• A biztosítás referenciaként is használható az ügyfelek felé,
hiszen egy több oldalról is biztonságosnak ítélt cég mindenképpen megbízhatóbb partnernek számít.
• A hekker támadások, adatlopások száma folyamatosan
nő, célpont lehet mindenki (tevékenységtől, mérettől,
bevétel nagyságától függetlenül).

Ajánlatkérés:
www.gdpr-biztositas.hu
gdpr@colonnade.hu

Amennyiben rendelkezik biztosításközvetítővel
ajánlatkéréssel kérjük forduljon hozzá!

