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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai és Kommunikációs Jogi
Kutatóintézete (PTE ÁJK IKJK) az Európai Unió „Programme for Fundamental Rights and Citizenship”
projektje keretében munkahelyi adatvédelem témakörben végez kutatást, amelynek részeként egy
Magatartási Kódex is készül. A kódex elterjesztésének érdekében a kutatás során az implementálásra
és auditálásra vonatkozó módszertan kidolgozását, a Kódex két munkavállalónál történő
implementálását és ennek auditálását is vállaltuk, mely tevékenységekhez külső partnert veszünk
igénybe.
A részletes feladatleírás alapján kérem, hogy tegyenek részünkre (részfeladatonként) ajánlatot. Az
ajánlattevő jogosult egyes részfeladatokat alvállalkozó útján ellátni.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók,
-

tanúsítás terén legalább 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek;
jártasak az adatvédelem és adatbiztonság szabályozási kérdéseiben;
rálátásuk van az adatvédelmi audit németországi gyakorlatára;

Az ajánlat leadásának határideje 2012. október 25. Az ajánlatot elektronikus formában (e-mailben) és
postai úton, vagy személyesen kérjük leadni. A PTE ÁJK IKJK részéről a kapcsolattartó Dr. Szőke
Gergely László, szoke.gergely@ajk.pte.hu, (72) 501 599 / 23321 mellék; 7622 Pécs, Dohány u. 1-3.
Z317 iroda.

Pécs, 2012. október 18.

Tisztelettel,

Dr. Balogh Zsolt György
tanszékvezető egyetemi docens
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Feladatleírás
Közreműködés munkahelyi megfigyelést szabályozó magatartási kódex, valamint informatikai
biztonsági intézkedések implementálására és auditálására vonatkozó módszertan és tanulmány
elkészítésében, magatartási kódex implementálásával kapcsolatos tanácsadási tevékenységben,
tényleges auditálásban; valamint a fentiekkel kapcsolatos oktatási tevékenység ellátása.
A feladat részletezése
1. Az egyes munkahelyi megfigyelésre szolgáló technológiák (CCTV rendszerek, beléptetőrendszerek, helymeghatározó-rendszerek, számítógépes programok, stb.) rövid bemutatása;
2. Az informatikai biztonsági eszközök privacy védelme érdekében történő (Privacy Enhancing
Technologies) alkalmazási lehetőségeinek bemutatása;
3. Összefoglaló
az
Avtv.
adatbiztonsági
követelményeinek
alkalmazhatóságáról,
számonkérhetőségéről és auditálásáról;
4. Módszertan kialakítása az elkészült Magatartási Kódex implementálásáról és a bevezetés és
alkalmazás auditálásáról, amelynek keretében az auditálási tapasztalatok (nehézségek és
megoldások) összefoglalására is sor kerül;
5. Képzés (oktatás) a PTE ÁJK IKJK munkatársai számára (min. 2x8 óra időtartamban) max. 4 fő
részére;
6. Két, a Magatartási Kódexet implementáló szervezetnél tanácsadás az implementálás során és
a tényleges auditálás lefolytatása (a személyi összeférhetetlenség biztosításával). E
folyamatokba bevonásra kerülnek a PTE ÁJK IKJK munkatársai is.
Terjedelem
A fenti dokumentumok elvárt minimumterjedelme: összesen 80.000 leütés
Ütemezés
Ajánlattétel beérkezése:

2012. október 25.

Az ajánlatok elbírálása:

2012. október 26.

Szerződéskötés várható időpontja:

2012. október 29.

Az ajánlatban kérjük megadni az egyes részfeladatok ütemezését.
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