
Dr. in nuce (GDPR-orvosoknak) – felkészítő csomag 

 

„in nuce” azaz dióhéjban 

A Nuce 2020 Bt. Kft. 2017 novemberében jelentette meg az „in nuce” GDPR felkészülési csomagját. A piaci 

fogadtatás sikere, a piac ismerete és a vevői visszajelzések-konzultációk alapján immár elkészült a „Dr. in nuce” 

is. 

Ez az eredeti termékünknek a háziorvosok számára specializált változata, a háziorvosi rendelők számára 

szükséges legfontosabb dokumentumokkal: kidolgozott szabályzatokkal, nyilvántartásokkal, 

szerződésmintákkal, adatkezelési nyilatkozattal, útmutatókkal, stb. 

A „Dr. in nuce” erényei változatlanul az egyszerűségében, a gyors eredményekben és az igen kedvező árban 

rejlenek. 

A csomag két részből áll: az „elsősegély” a gyors és látványos eredményeket produkáló néhány lépést foglalja 

össze és támogatja, míg a hosszú távú megoldásra a bővebb leírások, videók, tréninganyagok, útmutatók adnak 

segítséget. 

Az első („elsősegély”) fázisban a legfontosabb lépésekre egyszerűsítettünk: mik a lépések, mit, mikor és hogyan 

kell csinálni. 

Ezt támogatják ennek a résznek a dokumentumai: egy rövid leírás a várható munkákról, koncepcióról, magáról 

az adatvédelemről. Egy XLS tábla a kötelező adatleltárról, benne néhány kitöltött sorral, mintának. Egy 

adatvédelmi kockázatelemzési minta, szintén minimális mintával. Tartalmaz a csomag egy adatvédelmi 

tájékoztatót is, amit a háziorvosi rendelő honlapjára, és akár a rendelőbe is ki lehet helyezni. Talán a két 

legkomolyabb anyag az informatikai biztonsági szabályzat és az üzletfolytonossági terv, amelyek már 

önmagukban is nagyságrendekkel többe kerülnek, ha külső tanácsadót kérünk fel ennek kidolgozására! Ezek a 

dokumentumok tartalmazzák a rendelet által elvárt eljárásokat, szabályokat, mint például az incidenskezelést, 

jogosultságkezelést, adatmentések leírását. Adunk egy tréning anyagot is, benne a legfontosabb tudnivalókkal 

az adatvédelemről, az informatikai biztonságról. Ennek a résznek egyik igen hasznos eleme az adatkezelő 

(háziorvosi rendelő) és az adatfeldolgozó (informatikai szolgáltató, rendszergazda, stb.) között megkötendő 

szerződésminta! Nagyon fontos kérdéseket tisztáz, szabályoz és dokumentál. 

Fontos tudni, hogy a csomagban átadott dokumentumok kész, kidolgozott anyagok, de természetesen az 

érintett szervezet (cég) nevét ki kell benne cserélni, az esetleges változtatásokat-törléseket el lehet végezni. Ez 

a munka nem igényel komoly számítógépes tudást, megpróbáltuk ehhez a lehető legegyszerűbben kialakítani a 

dokumentumokat. 

A hosszú távú, alapos felkészüléshez természetesen szükségük lesz külső segítségre, akár informatikai, akár jogi 

oldalon. Ugyanakkor az eddigi tapasztalataink alapján és a partnereinkkel történő folyamatos konzultációk után 

az a szilárd meggyőződésünk, hogy a „Dr. in nuce” segítségével a háziorvosok nagyon gyorsan, igen kedvező 

áron, látványos fejlődést érhetnek el az adatvédelem terén. 


