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Mérleg

A GDPR megfelelési projekt terjedelme

cél

AA GDPR
GDPR megfelelőséget
megfelelőséget OTP
OTP csoport
csoport szinten
szinten kellett
kellett biztosítanunk.
biztosítanunk.
Azonosítottuk
Azonosítottuk
•az
•az érintett
érintett csoporttagokat
csoporttagokat (EU-n
(EU-n belüli
belüli leányvállalatok),
leányvállalatok), ami
ami
21
21 belföldi
belföldi leányvállalatot
leányvállalatot és
és
55 külföldi
külföldi leányvállalatot
leányvállalatot jelentett.
jelentett.
•a
bankon
belüli
releváns
területeket
•a bankon belüli releváns területeket (azaz,
(azaz, ahol
ahol személyes
személyes adatok
adatok kezelése
kezelése
vagy/és
feldolgozása
történik),
ez
vagy/és feldolgozása történik), ez
31
31 területet
területet jelentett.
jelentett.
•és
a
vizsgálat
tárgyát,
•és a vizsgálat tárgyát,
több
több ezer
ezer dokumentummal
dokumentummal és
és számtalan
számtalan IT
IT rendszerrel.
rendszerrel.

érintettek
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Projekt csapat

Csoport
Csoport szintű
szintű projektet
projektet alapítottunk.
alapítottunk. Az
Az érintettek
érintettek köre,
köre, aa feladat
feladat
komplexitása,
komplexitása, és
és aa rendelkezésre
rendelkezésre álló
álló idő
idő indokolta
indokolta egy
egy stabil,
stabil, nagy
nagy létszámú
létszámú
projekt
projekt koordinációs
koordinációs team
team felállítását
felállítását
•2
•2 projektvezetővel,
projektvezetővel,
•11
•11 projektet
projektet közvetlenül
közvetlenül támogató
támogató munkatárssal
munkatárssal (koordinátorok,
(koordinátorok,
asszisztensek),
asszisztensek),
•3
•3 adatvédelmi
adatvédelmi szakjogásszal.
szakjogásszal.

Projekt
Projekt feladatok
feladatok megvalósításához
megvalósításához aa végeken
végeken külön
külön operatív
operatív irányítást
irányítást
szerveztünk:
szerveztünk:
•alprojekteket
•alprojekteket hoztunk
hoztunk létre
létre aa leányvállalatoknál
leányvállalatoknál (banki
(banki projekt
projekt szervezet
szervezet
tükrözése,
banki
projektkoncepció
leképezése)
tükrözése, banki projektkoncepció leképezése)
•1
•1 pontos
pontos kommunikációt
kommunikációt alakítottunk
alakítottunk ki
ki (minden
(minden
területen/leányvállalatnál
1
felelős,
aki
gondoskodik
területen/leányvállalatnál 1 felelős, aki gondoskodik az
az információk
információk
elosztásáról)
elosztásáról)
•szigorú
•szigorú kontroll
kontroll gyakorlatot
gyakorlatot vezettünk
vezettünk be
be (heti
(heti státusz
státusz írásban,
írásban, DE
DE napi
napi
kapcsolat
az
érintettekkel
személyesen
és
telefonon)
kapcsolat az érintettekkel személyesen és telefonon)
Nemzetközi
Nemzetközi tanácsadócéget
tanácsadócéget bíztunk
bíztunk meg,
meg, amely
amely 20-30
20-30 fős
fős szakértői
szakértői pool-lal
pool-lal
támogatta
támogatta aa projektet.
projektet.

koordináció

működés
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Projekt koncepció

AA projekt
projekt koncepciónknak
koncepciónknak két
két pillére
pillére volt:
volt:
•Egyrészt
•Egyrészt audit
audit módszertan
módszertan alapján
alapján első
első lépésben
lépésben gap
gap elemzést
elemzést végeztünk
végeztünk aa
dokumentumok,
dokumentumok, valamint
valamint az
az IT
IT rendszerek
rendszerek adatadat- és
és rendszerbiztonság
rendszerbiztonság
dimenziójában.
dimenziójában. Majd
Majd aa gapeket
gapeket műveleti
műveleti szintig
szintig lebontott
lebontott akciókkal
akciókkal zártuk,
zártuk,
amely
amely aa dokumentumokat
dokumentumokat illetően
illetően szövegszerű
szövegszerű módosítási
módosítási javaslatokat,
javaslatokat, IT
IT
oldalon
oldalon fejlesztési
fejlesztési igényeket,
igényeket, üzleti
üzleti specifikációkat
specifikációkat jelentett.
jelentett.
•Másrészt
az
OTP
fejlesztési
módszertana
alapján
a
•Másrészt az OTP fejlesztési módszertana alapján a GDPR
GDPR által
által hozott
hozott új
új
témák
kidolgozását
és
implementálását
irányoztuk
elő.
témák kidolgozását és implementálását irányoztuk elő.

módszertan

AA téma
téma újdonsága,
újdonsága, piaci
piaci benchmark
benchmark hiánya,
hiánya, scope
scope nagysága
nagysága nehezítették
nehezítették aa
tervezést.
tervezést. AA folyamatos
folyamatos korrekcióra
korrekcióra tudatosan
tudatosan készültünk:
készültünk:
•Projekt
•Projekt szervezetet
szervezetet és
és működést
működést úgy
úgy alakítottuk
alakítottuk ki,
ki, hogy
hogy legyen
legyen
lehetőségünk
lehetőségünk aa helyzet
helyzet folyamatos
folyamatos értékelése
értékelése mentén
mentén aa gyors
gyors
változtatásokra
változtatásokra (valamennyi
(valamennyi MC
MC tag
tag szponzori
szponzori szerepet
szerepet kapott,
kapott, aa projekt
projekt
tervet
tervet aa mérföldkövek
mérföldkövek szintjén
szintjén hagytuk).
hagytuk).
•Mivel
•Mivel az
az IT
IT fejlesztések
fejlesztések leszállítása
leszállítása hosszabb
hosszabb időt
időt isis igényelhet,
igényelhet, ezért
ezért aa
mérföldkövek
mérföldkövek között
között prioritást
prioritást adtunk
adtunk azon
azon témáknak,
témáknak, ahol
ahol fejlesztési
fejlesztési
feladatot
feladatot valószínűsítettünk
valószínűsítettünk és
és célul
célul tűztük
tűztük ki
ki átmeneti
átmeneti gyors
gyors megoldások
megoldások
alternatívaként
alternatívaként történő
történő kidolgozását
kidolgozását is.
is.

taktika
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Kick-off

AA projekt
projekt munkát
munkát aa GDPR
GDPR jogi
jogi értelmezésével
értelmezésével kezdtük.
kezdtük. Már
Már az
az értelmezés
értelmezés
során
során törekedtünk
törekedtünk aa fő
fő csapásirányok
csapásirányok beazonosítására.
beazonosítására.
AA munka
munka ezen
ezen szakaszában
szakaszában kihívást
kihívást jelentett:
jelentett:
•a
•a jogszabályi
jogszabályi harmonizáció
harmonizáció hiánya
hiánya (GDPR
(GDPR értelmezése
értelmezése során
során nehéz
nehéz volt
volt az
az
akkor
akkor még
még hatályos
hatályos jogszabályi
jogszabályi rendelkezések
rendelkezések adta
adta keretek
keretek között
között maradni),
maradni),
•az
•az üzleti
üzleti területek
területek várható
várható ellenállása
ellenállása és
és az
az üzleti
üzleti érdekek
érdekek szem
szem előtt
előtt
tartása.
tartása.

scope

Mobilizáltuk
Mobilizáltuk aa szervezetet
szervezetet és
és allokáltuk
allokáltuk az
az erőforrásokat.
erőforrásokat.
•az
OTP
rendkívül
összetett
szervezeti
struktúráján
•az OTP rendkívül összetett szervezeti struktúráján belül
belül meg
meg kellett
kellett
találnunk
az
érintett
területeken
belül
a
saját
területük
folyamatait
találnunk az érintett területeken belül a saját területük folyamatait leginkább
leginkább
ismerő
szakértő
kollégákat.
ismerő szakértő kollégákat.
•A
•A felső
felső vezetőket
vezetőket aa projekt
projekt mellé
mellé kellett
kellett állítanunk
állítanunk annak
annak érdekében,
érdekében, hogy
hogy aa
szakértő
szakértő kollégák
kollégák aa napi
napi munkájuk
munkájuk mellett
mellett prioritásban
prioritásban végezhessék
végezhessék aa
projekt
projekt feladataikat.
feladataikat.

erőforrások

6

Projekt előkészítés

AA projekt
projekt előkészítést,
előkészítést, gap
gap analízist
analízist aa tapogatózás
tapogatózás jellemezte.
jellemezte.
•Mind
•Mind aa rendeletet,
rendeletet, mind
mind aa szervezetet
szervezetet tekintve
tekintve aa fókuszterületeket
fókuszterületeket kellett
kellett
megtalálnunk.
megtalálnunk.
•További
•További kihívást
kihívást jelentett
jelentett az
az elemzés
elemzés bázisát
bázisát képező
képező releváns
releváns
dokumentumok
dokumentumok beazonosítása
beazonosítása (a
(a több
több ezer
ezer dokumentum
dokumentum között).
között). Ehhez
Ehhez
olyan
olyan szelektálási
szelektálási szempontrendszert
szempontrendszert kellett
kellett kidolgozni,
kidolgozni, ami
ami biztosította
biztosította az
az
alacsony
kockázati
szintet,
ugyanakkor
az
elvégzendő
feladatot
a
realitás
alacsony kockázati szintet, ugyanakkor az elvégzendő feladatot a realitás
szintjén
szintjén tartotta.
tartotta.
Ebben
Ebben aa munkafázisban
munkafázisban kiemelten
kiemelten fontos
fontos volt
volt aa csoport
csoport szintű
szintű egységes
egységes
megközelítés
biztosítása
a
következő
elvek
mentén:
megközelítés biztosítása a következő elvek mentén:
•A
•A területekkel
területekkel együtt
együtt történt
történt aa gap
gap elemzés,
elemzés, annak
annak érdekében,
érdekében, hogy
hogy az
az
akciótervezésben
hatékonyan
tudjanak
résztvenni.
akciótervezésben hatékonyan tudjanak résztvenni.
•Külön
•Külön vizsgáltuk
vizsgáltuk az
az IT
IT területet
területet adat
adat és
és információ
információ biztonsági
biztonsági szempontok
szempontok
mentén,
és
külön
elemzést
végeztünk
az
üzleti
területeket
illetően.
mentén, és külön elemzést végeztünk az üzleti területeket illetően.
•Ugyanaz
•Ugyanaz aa szakértői
szakértői team
team támogatta
támogatta aa teljes
teljes csoport
csoport vizsgálatát,
vizsgálatát, így
így be
be
lehetett
azonosítani
azon
gapeket,
amelyekre
csoport
szintű
akciók
tudtak
lehetett azonosítani azon gapeket, amelyekre csoport szintű akciók tudtak
születni,
születni, valamint
valamint így
így aa gapek
gapek konszolidációját
konszolidációját isis el
el tudtuk
tudtuk végezni.
végezni.
•A
GDPR
novumait
(adathordozhatóság,
hatásvizsgálat,
stb.)
•A GDPR novumait (adathordozhatóság, hatásvizsgálat, stb.) illetően
illetően
szabályozói
framework
dokumentumokban
adtunk
segítséget,
szabályozói framework dokumentumokban adtunk segítséget, mind
mind aa
területeknek,
területeknek, mind
mind aa leányvállalatoknak.
leányvállalatoknak. Ezek
Ezek aa dokumentumok,
dokumentumok, nem
nem csak
csak
értelmezést
tartalmaztak,
hanem
megoldási
koncepciót
is.
értelmezést tartalmaztak, hanem megoldási koncepciót is.

fókusz

keretek
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Projekt végrehajtás

AA projekt
projekt megvalósítási
megvalósítási fázisában
fázisában aa gapekre
gapekre adott
adott megoldásokat
megoldásokat akciók
akciók
formájában
formájában fogalmaztuk
fogalmaztuk meg.
meg.
•Az
•Az akciókat
akciókat tipizáltuk,
tipizáltuk, majd
majd kockázat
kockázat szempontjából
szempontjából meghatároztuk
meghatároztuk az
az
egyes
egyes akciótípusok
akciótípusok rangsorát
rangsorát és
és végrehajtásukat
végrehajtásukat ezen
ezen rangsor
rangsor alapján
alapján
ütemeztük.
ütemeztük. AA teljes
teljes csoportban
csoportban ezt
ezt az
az elvet
elvet követeltük
követeltük meg.
meg.
•Az
•Az akció
akció végrehajtás
végrehajtás nulladik
nulladik lépése
lépése volt
volt az
az akció
akció műveleti,
műveleti, intézkedési
intézkedési
szintig
történő
lebontása.
Az
akciók
végrehajtása
az
operatív
szintig történő lebontása. Az akciók végrehajtása az operatív szervezet
szervezet
feladata
volt,
de
a
projekt
szövegszerű
javaslatokkal
támogatta
feladata volt, de a projekt szövegszerű javaslatokkal támogatta aa
munkájukat,
munkájukat, így
így aa megfelelő
megfelelő minőség
minőség isis biztosítható
biztosítható volt.
volt.
Az
Az előrehaladást
előrehaladást folyamatosan
folyamatosan monitorozta
monitorozta aa projekt
projekt és
és aa visszamérés
visszamérés
egységes
egységes szempontrendszer
szempontrendszer alapján
alapján történt:
történt:
•Meghatároztuk
•Meghatároztuk azokat
azokat aa főbb
főbb témákat
témákat és
és akció
akció típusokat,
típusokat, amelyek
amelyek mentén
mentén
aa leányvállalatok
leányvállalatok és
és aa területek
területek beszámoltak.
beszámoltak.
•Az
•Az akciók
akciók kibontásának
kibontásának sorrendjében
sorrendjében és
és ütemében,
ütemében, kellett
kellett aa projektnek
projektnek
erőforrás
erőforrás igényeket
igényeket tervezni
tervezni és
és aa szükséges
szükséges erőforrásokat
erőforrásokat beszerezni.
beszerezni.
Banki
Banki oldalon
oldalon az
az eredmények
eredmények (módosított
(módosított üzletszabályzatok,
üzletszabályzatok, adatkezelési
adatkezelési
nyilvántartás,
nyilvántartás, adathordozhatóság,
adathordozhatóság, adatvédelmi
adatvédelmi incidenskezelés)
incidenskezelés) viszonylag
viszonylag
korán
megszülettek.
korán megszülettek.

prioritások

visszamérés

8

Mérleg

GDPR
GDPR által
által támasztott
támasztott követelmények
követelmények közül
közül az
az alábbiak
alábbiak okozták
okozták aa legnagyobb
legnagyobb
kihívást
kihívást csoport
csoport szinten:
szinten:
•• Releváns
Releváns szerződések
szerződések azonosítása,
azonosítása, majd
majd az
az adatkezelői/adatfeldolgozói
adatkezelői/adatfeldolgozói
jogviszonyok
jogviszonyok tisztázása
tisztázása (OTP
(OTP csoporton
csoporton belül
belül és
és kívül),
kívül), közös
közös adatkezelések
adatkezelések
beazonosítása,
beazonosítása, partnerekkel
partnerekkel történő
történő egyeztetések
egyeztetések (GDPR
(GDPR értelmezésekben
értelmezésekben
eltérések
eltérések mutatkoztak
mutatkoztak aa felek
felek között).
között).
•• Az
adatkezelések
összegyűjtése
Az adatkezelések összegyűjtése (újfajta
(újfajta szemlélet
szemlélet mód)
mód) és
és naprakész
naprakész
nyilvántartás
kialakítása.
nyilvántartás kialakítása.
•• Incidens
Incidens jelentési
jelentési folyamatban
folyamatban aa hot-line
hot-line kialakítása.
kialakítása.

kihívások

GDPR
GDPR projektnek
projektnek van
van számos,
számos, aa megfelelésen
megfelelésen túli
túli egyéb
egyéb hozadéka,
hozadéka, amiből
amiből aa
teljes
teljes szervezet
szervezet profitál:
profitál:
•• Csoportszintű
Csoportszintű átvilágítás
átvilágítás történt,
történt, csontvázak
csontvázak estek
estek ki
ki aa szekrényből,
szekrényből,
amelyek
amelyek eltakarításra
eltakarításra kerültek.
kerültek.
•• Az
Az adatkezelési
adatkezelési nyilvántartás
nyilvántartás konzisztenciát
konzisztenciát biztosít
biztosít az
az üzletszabályzat
üzletszabályzat és
és
szerződések
szerződések teljes
teljes körűségében;
körűségében; adatbázisként
adatbázisként isis szolgál
szolgál aa napi
napi operatív
operatív
működéshez,
működéshez, fejlesztésekhez,
fejlesztésekhez, panaszkezeléshez.
panaszkezeléshez.
•• Adatvédelmi
Adatvédelmi szabályzat
szabályzat csoport
csoport szinten
szinten biztosítja
biztosítja aa megfelelőség
megfelelőség
fenntarthatóságát.
fenntarthatóságát.
•• GDPR
GDPR megfelelés
megfelelés szervezeti
szervezeti egység
egység szintjén
szintjén történő
történő folyamatos
folyamatos biztosítása
biztosítása
érdekében
átalakítottuk
az
adatgazdai
szervezetet.
érdekében átalakítottuk az adatgazdai szervezetet.
•• Munkavállalók
Munkavállalók adatvédelmi
adatvédelmi tudatossága
tudatossága érezhetően
érezhetően nőtt.
nőtt.

további haszon

9

