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A digitális adatok világa 

A földön napjainkban a digitalizált adatok mennyisége: 3 zettabyte 

(3  zettabyte ~ 3 milliárd terrabyte  ) 



 

 

Modern idők, modern problémák 

Az IBM becslése szerint ma 2,5 millió terabyte adat keletkezik naponta. 

Általánosságban véve 3 zettabyte-ra becsülik a jelenleg, a világban tárolt 

adatmennyiséget. Nagyrésze, legalább 98%-a digitalizált adat, ezen 

adataink 80%-át az utóbbi 3-4 évben hoztuk létre. 

És ahogyan az adatok gyűlnek, úgy gyűlnek az adatokkal kapcsolatos 

problémáink... 



 

 

  

Az egykor fontos adatok.. 

veszélyes adathulladékká válnak 



 

 

Az egykor aktuális adataink,  

idővel veszélyes adathulladékká válnak  

1. A használatból kivont IT eszközök potenciális, elfekvő, adatvédelmi 

incidens források.  

2. A megsemmisítésre váró adatok és adathordozók őrzése, 

raktározása komoly költségekkel jár. 

3. Az IT termékek megsemmisítésével járó környezetterhelés negatívan 

érinti a vállalat hírnevét és megítélését. 

4. Az IT eszközök veszélyes hulladékként való megsemmisítése további 

kiadásokkal terheli a vállalatokat. 

5. Nincs megfelelően dokumentálva a „házon belüli” adattörlés.  

    Ki vállalja a felelősséget, hogy azok valóban helyreállíthatatlanok? 

Ebből is látható, hogy a probléma, mellyel a cégeknek és a szervezeteknek 

meg kell küzdeniük, jóval összetettebb mint az adatmegsemmisítés.  



 

   

Mit kezdjünk a veszélyes „információs” hulladékkal? 

Veszélyes adathulladék raktárakat képzünk... 



 

 

Nyomasztó a felelősség 

Az információs technológia fejlődése számos új feladat elé állítja a 

modern világ cégeinek és szervezeteinek felelős vezetőit, amelynek nem 

mindig könnyű megfelelni.  

Akár a leselejtezett IT eszközökben „ragadt”, nem használt adatok, akár a 

folyamatosan „termelődő” digitális információk kezelése rendkívüli 

felelősséget jelentenek a szervezetek számára. 

Az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályok előírásai és az adatok 

kiszivárgásának állandó kockázata indokolttá teszi az érzékeny 

információk teljes és biztonságos eltávolítását. Mivel a cégek IT 

eszközei egyre több és több bizalmas adatot fognak tárolni a 

jövőben, elengedhetetlen egy átfogó adattörlési eljárás 

bevezetése. 

A cégeket és szervezeteket többirányú kötelezettség is terheli ebben a 

tekintetben, melyek jogi és technikai elemekre bonthatók.  



 

   

Van-e hatályos jogszabály az adatok kezelésére? 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 



 

 

Jogi kötelezettségek  
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

3. § (13) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 

helyreállításuk többé nem lehetséges; 

3. § (16) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes 

fizikai megsemmisítése; 

3. § (9) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy... aki.. az adatkezelésre 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,… 

7. § (2) Az adatkezelő... köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, 

köteles... kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint 

az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén,... az adatkezelő ellen 

bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. (2) Azt, hogy az 

adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani.  

23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 

adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. 



 

   

Kire vonatkozik az  információs törvény ? 

„Minden cégre, amely adatokat kezel” 



 

 

Mi az a GDPR? 
 

A már hatályba helyezett (2018. május 25.-én lejáró türelmi idejű) 

európai parlament és tanács (EU) 2016/679 rendelete, a természetes 

személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról - röviden: GDPR. 

Mivel ezen jogszabály rendeleti formában született, így a tagállamok 

vonatkozásában közvetlenül hatályosul, azaz rendelkezéseinek 

alkalmazásához a magyar országgyűlés által hozott törvényre sincs 

szükség. 

 

A GDPR a 2018. májusáig hatályos adatvédelmi irányelvvel - európai 

parlament és a tanács 95/46/ek irányelve – alapelveit és a kitűzött 

célokat figyelembe véve abszolút párhuzamba állítható, azonban 

számos új fogalom, jogintézmény bevezetése mellett egyértelműen 

szigorúbb nála, azaz a szankciók súlyosbodása mellett komolyabb 

követelményeket is állít fel az adatkezelőkkel és adatfeldolgozókkal  

szemben. 



 

   

Nem minden törlés az, ami annak látszik. 

Kessler International: „...a merevlemezek 40%-a , mely a használt  

piacra kerül, még mindig tartalmaz szenzitív adatokat” 



 

 

Nem minden törlés szakszerű törlés 

A Blancco Technology Group által végzett kutatás alapján a 

viszontértékesített adathordozók 67 százaléka tartalmazott személyes 

adatokat, melynek 11 százaléka céges adat.  

További vizsgálat eredményeként a begyűjtött adathordozók 9%-a 

tartalmazott céges levelezést, 5 százaléka táblázatokat árukészletről és 

költségvetésről, míg 1 százalékuk CRM adatokat. A bevizsgált, letöröltnek hitt 

meghajtók (HDD, SSD,) 40 százalékát sikeresen vissza lehetett állítani, míg 

mindössze 10 százalék volt megfelelően és visszaállíthatatlanul törölve. 

A cégeknek, szervezeteknek kötelessége, hogy az általuk kezelt adatokat teljesen 

megsemmisítsék és ennek megfelelőségét dokumentálják, mielőtt az IT 

eszközöket kivonják, újrafelhasználják, újrahasznosítják vagy eladományozzák.  

Az adatkezelőnek kötelessége a rendelkezésre álló legjobb technológiát 

alkalmazni az érintettek védelmének érdekében. 

Ezen problémák megoldásában kívánunk Önnek segítséget nyújtani! 



 

    

Minősített szoftveres adattörlés 

A Blancco által fejlesztett termékeket használja a brit védelmi 

minisztérium,  a norvég katonaság és a NATO központi szervezete is. 

Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik 
Nato Common Criteria 

Communiocations 

Electronic Security 

Group 

USA Department 

of Defense 

The Defence INFOSEC Product 

Co-Operation Group of the 

UK's Ministry 

The Norwegian National 

Security Authority 

National Security Agency TÜV Süd 
The Polish Internal 

Security Agency 

Certification Sécurité de 

Premier Niveau 
Swedish Armed Forces 

Netherlands National 

Communication 
Japan's Refurbished 

information Technology 



 

 

Megoldásaink a minősített adattörlésre 

 

Az Európában piacvezető szoftveres adattörlési megoldásait kínáljuk.  

A    által törölt adatokat semmilyen technológiával nem 

lehet visszaállítani, legyen szó akár merevlemezről, mobiltelefonról, vagy 

bármely más adathordozó egységről. 

A Blancco megoldásai rendelkeznek a világon a legtöbb minősítéssel a 

szoftveres adattörlés területén, melynek következtében a nemzetbiztonsági 

szervezetek, a rendvédelmi szervezetek, a pénzügyi szolgáltatók és a 

számítógép újrahasznosításával foglalkozó vállalatok első számú választása. 

A törlésről készült tanúsítványt minden biztonsági audit elfogadja.  Mivel 

a törlés végeredménye tökéletes, így az eljárás lehetővé teszi az informatikai 

eszközök újraértékesítését, ezzel az eljárással jelentősen csökkenthető az 

amortizációs költség. 

A Blancco megoldást biztosít minden cégnek vagy szervezetnek, mérettől, 

technológiától függetlenül és megfelel minden hazai valamint 

nemzetközi minősítési követelménynek. 



 

   

Minősített fizikai megsemmisítés 

Az egyetlen NATO által minősített hordozható berendezés 



 

 

Megoldásaink adathordozók 

minősített fizikai megsemmisítésére 

A MAXXeGUARD a világ egyetlen mobilis, NATO által minősített 

adathordozó-megsemmisítő berendezése. Erre legfőképpen akkor van 

szükség, ha az eszköz működésképtelen, de az adatok még sértetlenek a 

mágneses adathordozón. Szolgáltatásunk keretében az eszközt a 

megrendelés helyszínére szállítjuk, így megakadályozható, hogy az 

érzékeny adatok kikerüljenek az épületből. A berendezés zajterhelése 

minimális, így akár irodai környezetben is történhet az adathordozók 

fizikai megsemmisítése. Minden megsemmisítésről minősített 

dokumentáció készül.  

 



 

   

Kézenfekvő kényelem 

Maximálisan igazodva cége érdekeihez és az Ön elvárásaihoz 



 

 

Szolgáltatásaink 

Adattörlés, adathordozó-megsemmisítés 

Az adattörlést, megsemmisítést a legnagyobb körültekintéssel, az Ön 

és cége igényeihez igazítva végezzük, az Ön által megadott helyen és 

módszerrel. A művelet végén olyan (akkreditált, nemzetközi 

fórumokon is elfogadott) dokumentációt adunk át, amely igazolja, 

hogy az adathordozóin lévő tartalmak végleges törlésre vagy 

megsemmisítésre kerültek.  Így Ön megfelel az adatbiztonsági 

előírásoknak, és egyúttal megszabadul a „veszélyes 

adathulladékoktól”.  



 

   

Rugalmasság & mobilitás 

Bárhol, bármikor... 



 

 

Kiegészítő szolgáltatásaink 

EOL (End of life) eszközök felvásárlása: Cégünk vételi ajánlatot tesz a 

feleslegessé vált számítástechnikai eszközökre. Igény esetén ezt viszont-, 

vagy továbbértékesítjük. 

IT eszközök rollout-ja: Cégünk a minősített adattörlést követően vételi 

ajánlatot tesz a feleslegessé vált számítástechnikai eszközökre. Igény 

esetén ezt viszont-, vagy továbbértékesítjük. 

Second hand softverek értékesítése (vírusírtó szoftverek, operációs 

rendszerek, adatmentő szoftverek és Microsoft termékek.) 



 

   

Előremutató adatbiztonsági megoldások 



 

 

Szolgáltatásunkban rejlő előnyök 

Partnereinkkel közösen felépített szolgáltatások segítségével 

ügyfeleinknek az alábbi előnyöket tudjuk biztosítani: 

    Hitelesített és dokumentált adat és adathordozó megsemmisítés. 

    Nincs adatszivárgásból fakadó kár.  

    Adattörlést követően az IT eszközöket igény szerint megvásároljuk. 

    Nincs raktározási díj.  

    Nincs veszélyes hulladék megsemmisítési díj.  

    Nincs környezetterhelés. 

    Egy szolgáltatóval állnak kapcsolatban. 

Fontosnak tartjuk, hogy az adattörlés mellett felmerülő egyéb igényekre is 

megoldást tudjunk nyújtani, az IT eszközök beszerzésétől a selejtezéséig.   
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Gassalkovich út 40.  

info@datad.hu 

www.datad.hu 


