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TARTALOM JEGYZÉK 

 

 

1. Regisztráció / License adatok megadása 

2. Beállítások 

 Céginformáció 

 Felhasználók 

 Mentés / Visszatöltés 

3. Dokumentumok 

 Új Belső Adatvédelmi Nyilvántartás 

 Új Adattovábbítási Nyilvántartás 

 Új Adatvédelmi incidens kezelése 

4. Import / Export 

5. Logok 

6. Felhasználói kézikönyv 

7. Egyéb 
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1. Regisztráció / License kérelem generálása 

a. Cég neve 

A regisztráció során adja meg a cégjegyzékben szereplő teljes / hivatalos 

cégnevét! 

b. Címsor 1 

Adja meg a cég hivatalos székhelyének: 

 irányítószámát 

 város / település nevét 

c. Címsor 2 

Adja meg a cég hivatalos székhelyének: 

 út / utca / köz / körút / sor / rakpart / sétány / egyéb 

 házszám 

d. Adószám 

Adja meg érvényes adószámát! (a kötőjeleket a rendszer automatikusan kitölti) 

e. Cégjegyzékszám 

Adja meg érvényes cégjegyzékszámát! (a kötőjeleket a rendszer automatikusan 

kitölti) 
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Az adatok helyességének ellenőrzése után generálja le kérelmét a regisztrációra a 

„Licence kérelem generálása” gomb segítségével! 

A generált filet (xml) küldje el az info@gdprlogger.hu e-mail címre! 

A regisztráció és licence generálás folyamán fellépő hiba estén keresse kollégáinkat a 

következő elérhetőségeken: 

Telefon: +36-30-936-36-08 

E-mail: info@gdprlogger.hu 

A licence file sikeres generálását és elküldését követően lehetőség van a rendszerbe való 

belépésre a következő adatokkal: (csak a Beállítások menü aktív) 

 Felhasználónév: root    Jelszó: root 

Itt felhasználónevét és jelszavát módosíthatja és újakat is vehet fel. 

Erről részletesebben a felhasználói kézikönyv 2. Beállítások című fejezetében olvashat. 

Mindaddig amíg az info@gdprlogger.hu e-mail címről nem kapja vissza a következő két .xml 

file-t e-mail címére: 

 Licensz file (gdpr_licence-CÉGNÉV-ADÓSZÁM-CÉGJEGYZÉKSZÁM.xml) 

 import / export file (gdpr_data_CÉGJEGYZÉKSZÁM_éééhhnn_óóppss.xml) 

 

a rendszer indulásakor a bejelentkezés előtt a következő felület jelenik meg. (amíg nem kapja 

meg a file-okat, nyomja meg a „Mégsem, gombot)  

A megvásárolt licensz adott évre érvényes, melyet minden év január 31-ig lehet 

meghosszabbítani, ennek elmulasztása esetén csak olvasási lehetőség lesz a felületen. A 

következő évi licensz igénylése a beállítások menü Cég információ / Licensz frissítése 

menüpontjával lehetséges a gyártótól kapott új licensz segítségével.  

Itt a kapott Licensz file-t fel kell tölteni a „Licence betöltése…” gomb használatával: 

mailto:info@gdprlogger.hu
mailto:info@gdprlogger.hu
mailto:info@gdprlogger.hu
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A regisztráció sikeres elvégzését követően, saját korábban a „Beállítások” menüpontban 

létrehozott felhasználó nevével és jelszavával be tud jelentkezni és a rendszerben található 

minden menüt aktívnak fog látni. 

2. Beállítások 

Az első „root” jelszóval történt belépést követően a „Beállítások” menü már aktív, melyben a 

„Felhasználók” opcióban tudja létrehozni a kívánt felhasználókat (usereket) az „Új 

felhasználó” gomb megnyomásával és az ott található adatok kitöltésével, továbbá itt kell 

megváltoztatni az első belépnél használt „root” jelszót egyedi jelszóra. 

 

A „Mentés / Visszatöltés” opcióban lehetősége van a következőkre: 

 Új biztonsági mentés létrehozás 

 Biztonsági mentés visszaállítása 
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A „Biztonsági mentés útvonala” pontban jelölheti meg az a helyi tetszőlegesen választható 

mappát, ahova a mentést számítógépén tárolni szeretné. 

A „Gyakoriság” pontban jelölheti meg, hogy biztonsági mentéseit milyen időközönként 

szeretné a rendszerrel automatikusan elvégeztetni: 

 Kikapcsolva 

Ezen opció választása esetén a mentést csak manuálisan lehet elvégezni, tetszőleges 

időközönként az „ Az új biztonsági mentés…” gomb megnyomásával. 

 Minden nap 

 Hetente 

 Havonta 

 

A „Biztonsági mentés visszaállítása” gomb megnyomásának segítségével visszaállíthatja a 

korábban automatikusan vagy manuálisan mentett biztonsági mentéseket a számítógépen 

kiválasztott mappából, melyet a „Biztonsági mentés útvonala” pontban adtunk meg. 
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3. Dokumentumok 

A menüpontban az alábbi három dokumentum kitöltésére van lehetőség, az alábbi adatokkal: 

Új Belső Adatvédelmi Nyilvántartás 

 Sorszám / Év 

 … 

 Profil alkotás ténye 

Új Adattovábbítási Nyilvántartás 

 Sorszám / Év 

 … 

 Az adattovábbítás jogalapja 

Új Adatvédelmi incidens kezelése 

 Sorszám / év  

 … 

 Adatvédelmi incidens ellenőrzése 

A különböző dokumentumok kitöltésénél kötelezőségek nincsenek, a mezők tetszőleges 

sorrendben és időben tölthetők ki, a rendszer minden mentést és változtatást riportál. 

 

 

4. Import / Export 
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Ebben azok a Felhasználók (userek) dolgoznak, akik távolról tevékenykednek a 

GDPRLogger-ben és akár több cég dokumentumait is kezelik.  

Amennyiben több cég dokumentumait is kezelik, abban az esetben minden egyes cég / 

ügyfél licens file-jával rendelkezniük kell, ez szolgál a cég azonosítására mellyel dolgozni 

szeretne. Az exportálásra előkészített, legenerált dokumentumokat a képernyő jobb oldalán 

lévő listában tekintheti meg. Amíg nem tölti be az import / export filet, addig nem tudja a 

kívánt dokumentumokat létrehozni. !!! CSAK AZ EXPORT MENÜBEN LÉTREHOZOTT 

DOKUMENTUMOK EXPORTÁLÁSÁRA VAN LEHETŐSÉG !!! 

Az ügyfél által generált import file-t, mely a regisztráción során a linensz file-lal együtt került 

kiküldésre az info@gdprlogger.hu e-mail címről, az ügyfélnek továbbitani kell az illetékes 

jogászának vagy adatkezelésért felelős személy részére. 

1. Exportálás menü kiválasztása 
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2. Cégadatok betöltése az Import file segítségével 

 

 

3. Sikeres Import file betöltés után a cégadatok megjelennek és a dokumentumok 

típusok aktív / szerkeszthető mezőre váltanak 

 

  

  

v 
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4. Exportálás 

 

A dokumentum feltöltése a dokumentum elmentését követően, az megjelenik a listában 

és az „Exportálás” megnyomásával egy az alábbi formátumú .xml file jön létre: 

gdpr_export-CÉGNÉV-ADÓSZÁM-CÉGJEGYZÉKSZÁM.xml 

 

 

5. Importálás 

Ennek segítségével a létrejött dokumentumokat, melyet az előző pontban létrehozott, 

importálni tudja a központi adatbázisba, hogy az ügyfél részére is elérhető legyen. 

Az importálás időbélyeggel jön létre, hogy a bejegyzések keletkezése nyomon követhető 

legyen. 
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Tallózást követően az „Importálás” gomb segítségével fejezhetjük be a feladatot. 
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5. Logok 

Ebben a menüpontban riportálásra kerül minden a rendszerben elvégzett esemény. 

 

 

6. Felhasználói kézikönyv 
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7. Egyéb 

A rendszer alapbeállítás szerint mssql expressz verzióját használja.  

Amennyiben a cégnek van saját mssql adatbázisa, lehetőség van az abba történő 

illesztésre. 

Ehhez a GDPRLogger db config nyújt segítséget. (GDPRLogger_DBConfig.exe) 

 

Hardware / Sotfware követelmények 

 Intel® Core 2 vagy AMD Athlon® 64 processzor (2 GHz-es vagy gyorsabb) 
 Microsoft Windows 7 Service Pack 1 csomaggal, Windows 8.1, vagy Windows 10  
 32 / 64 bites rendszer 
 legalább 2 GB RAM 
 1024 x 768 képpont felbontású kijelző (javasolt felbontás: 1280 x 800) 

 

 

 

 


