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NAIH közlemény KKV-k számára a STAR II
projekttel kapcsolatban

Az Európai Unió által finanszírozott és a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH), a Brüsszeli Vrije Egyetem és egy brit
tanácsadó és kutató-fejlesztõ cég, a Trilateral Research Ltd. írországi irodájának
partnerségében 2018-2020 között futó STAR II projekt (SupporT small And
medium enterprises on the data protection Reform II) célja, hogy EU-szerte
támogassa a kis- és középvállalkozásokat (KKV-k) az általános adatvédelmi
rendelet (GDPR) megfelelõ alkalmazásában.

A projekt jelenleg zajló szakaszában a partnerek felmérik, hogy az uniós adatvédelmi
hatóságok hogyan hívták és hívják fel a KKV-k figyelmét a GDPR-ból eredõ
kötelezettségekre, valamint információt gyûjtenek a KKV-k GDPR alkalmazása kapcsán
szerzett tapasztalatairól.

Az adatvédelmi hatóságokkal személyes szóbeli vagy írásbeli interjúk készülnek, a KKV-k
esetében azonban ez a fajta információszerzés nehezen kivitelezhetõ, így a KKV-k
tapasztalatainak felmérése érdekében kidolgozásra került egy angol nyelvû online
kérdõív, amelyre várjuk a KKV-k válaszait. A kérdõív az alábbi linken érhetõ el:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/7CF8D8T.

A projekt következõ szakaszában, egy kimondottan erre a célra létrehozott, 2019. március
közepétõl egy évig élõ e-mail cím (kkvhotline@naih.hu) fogadja az EU-ban mûködõ KKV-
k kérdéseit. A hotline-ra a NAIH egy március-áprilisban futó rádiós kampány keretében is
igyekszik majd felhívni a magyar KKV-k figyelmét, és ösztönözni õket a hotline
igénybevételére.

Az ide érkezõ kérdések megválaszolásán túl, a KKV-k által felvetett problémakörök és
gyakori kérdések alapján kidolgozásra kerül egy kézikönyv, amely széles körben elérhetõ
és felhasználható lesz EU-szerte, ezzel is segítve a KKV-kat a GDPR-nak való
megfelelésben és a megfelelõ gyakorlat kialakításában.

Keresse fel a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Facebook oldalát!
Közösségben az Ön vállalkozása sikeréért!
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A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara hírlevele, melyet kamaránk
tagjai kapnak, és akik feliratkoztak hírlevelünkre, illetve akik a regisztráció
során jelezték ez iránti igényüket. Levelezési listánkat semmilyen célra nem
adjuk át harmadik személynek! Amennyiben Ön szándéka ellenére szerepel
címlistánkon, kérjük, jelezze leiratkozási szándékát!
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