Általános árajánlat hivatal, önkormányzatok és intézmények számára
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR, általános adatvédelmi rendelet) követelményeinek teljesítésére
A szolgáltatások NETTÓ díjak, ÁFÁ-t nem tartalmaznak

GDPReg
rendszerhasználat díj
rendszeres díj
ÉVES

HAVI

rendszerhasználati díj

rendszerhasználati díj

Hivatal, települési önkormányzat
(fő szervezet)
Települési önkormányzatok,
intézmények
Nemzetiségi önkormányzatok

opcionálisan választható
szolgáltatások
szabályzatok
szükséges,
egyszeri díj **

rendszerbevezetés
oktatás, kezdeti
adatfeltöltés ***

GDPReg rendszerhasználat és
szolgáltatások
(adatvédelmi tisztviselő nélkül)

komplett szolgáltatások:
GDPReg rendszerhasználat
adatvédelmi tisztviselő (DPO) szolgáltatással *

(költséghatékony)

(ajánlott, más tanácsadó is választható)

ÉVES díj összesen HAVI díj összesen
szabályzatok,
rendszerbevezetés

szabályzatok,
rendszerbevezetés

adatvédelmi
tisztviselő *
(DPO)

ÉVES díj

ÉVES díj összesen

HAVIDÍJ összesen

DPO, szabályzatok,
rendszerbevezetés

DPO, szabályzatok,
rendszerbevezetés

43 200 Ft

3 600 Ft

50 000 Ft

10 000 Ft

103 200 Ft

8 600 Ft

132 000 Ft

235 200 Ft

19 600 Ft

43 200 Ft
0 Ft

3 600 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

10 000 Ft
0 Ft

53 200 Ft
0 Ft

4 433 Ft
0 Ft

48 000 Ft
0 Ft

101 200 Ft
0 Ft

8 433 Ft
0 Ft

* A GDPReg szoftverhez jelen ajánlatban a szolgáltatás nyújtója: Dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász (a GDPReg rendszer jogi tanácsadója), online, korlátozott időtartamban (részletek a weboldalon
generált egyedi árajánlatban) vagy Dr. Neuwirth Barbara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei jogász helyszíni tanácsadással (megrendelés: egyedi egyeztetéssel)
** A szükséges szabályzatok (Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok, Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer, Közterületi térfigyelő kamerarendszer adatvédelmi szabályzatok) az egyszeri díjért a
főszervezethez tartozó összes szervezetre letölthetők, minimális aktualizálást igényelnek (pl.a képfelvevők elhelyezése, a megfigyelt területre vonatkozó adatok)
*** Az IP Monitoring Kft. ügyfeleinek egy alkalommal helyszíni munkavégzéssel, rendelkezésre álló képviselő esetén betanítással, kezdeti adatfeltöltéssel, dokumentumok generálásával.
Költséghatékony, egyszerű online rendszer, kezelés, rövid idő alatt elkészülő dokumentumok (szabályzatok, tájékoztatók, nyilatkozatok, nyilvántartások), minimális, de nem nélkülözhető ügyintézői
közreműködéssel (gyakorlatban pár óra, eseti elfoglaltságot jelent). Az igényelt segítséget megadjuk, de kérjük tegye meg az első lépést, generáljon ajánlatot vagy keressen telefonon, e-mailben.

Egyedi, nyomtatható árajánlat generálható: gdpreg.hu/arajanlat
Díjbekérőt, majd számlát minden szervezet (hivatal, önkormányzat, intézmény) a regisztrációkor megadott adatokkal és e-mailcímre automatikusan kap.
Különböző időpontban történő kiegyenlítést követően egymástól függetlenül is elkezdhető az adavédelmi felkészülés.

Ajánlat kiállítója, tájékoztatást adó:

Szűcsné Tóth Éva, GDPReg Kft., IP Monitoring Kft. ügyvezető

Kereshető tanácsadó:

Schubert Lajos: +36 20 5218950, schubert.lajos@gdpreg.hu

+ 36 30 2052384, szucsne.toth.eva@ipmonitoring.hu, www.gdpreg.hu

A GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftver referenciái: https://www.gdpreg.hu/fobb-referenciak
Jelenleg 633 szervezet, az adatkezelési sablonokat összeállító, a szoftvert fejlesztő IP Monitoring Kft. kompetenciája miatt főként önkormányzati szervezetek, hivatalok, települési és nemzetiségi
önkormányzatok, közte a Somogy Megyei Önkormányzat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pápa, Ózd, Edelény, Szikszó, Alsózsolca Város Önkormányzata, intézmények

Számoljon velünk az adatvédelemben is!
Szakjogász bevonásával, szoftveres támogatással naprakészen tartott dokumentumok, gyors, hatékony rendszer, mely igény vagy lehetőség esetén tökéletesíthető, de el kell kezdeni!
Fontos hírek szerepelnek a honlapon, kérjük kísérje figyelemmel (pl. a 2020.02.01-től hatályos Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény szerint azok az önkormányzatok is szabályosan üzemeltethetik a térfigyelő
kamerarendszert, akiknél nem működik közterület-felügyelet, Folyamatosak a NAIH határozatok, végzések, adatvédelmi bírságok).

