
 

  GDPR - Adatvédelmi rendelet  
Május 25-én lép életbe az Európai Unió által elfogadott új adatvédelmi rendelet, ismertebb nevén a 

GDPR. Nem újkeletű szabályokról van szó, az eddig érvényben lévő jogszabályokat, törvényeket csak 

kiegészítették, valamint szigorúbbá tették az adatvédelemre vonatkozó előírásokat. 

Sokan egyáltalán nem foglalkoztak eddig a témával. Elkerülték, mert a 2018-as dátumot még nem 

érezték sürgetőnek, de egyre többen vannak, akik már rájöttek, hogy ezzel bizony foglalkozni  kell.  

Ha valamely társaság az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, eddig is súlyos 

pénzbírsággal volt sújtható, amely a GDPR érvénybe lépésével csak tovább fog növekedni. 

A GDPR tehát az adatkezelő felelősségévé teszi, hogy bármikor képes legyen bizonyítani a rendelet 

adatvédelmi elveinek való megfelelést. Összességében képesnek kell lennünk arra, hogy az 

adatvédelmi hatóság felé bármikor igazolni tudjuk, hogy megtettük a szükséges lépéseket. 

 

Néhányan azt gondolják, hogy ez csak a digitális adatokat érinti és megfeledkeznek a papír alapú 

dokumentumok fontosságáról. Minden gazdasági társaság feladata az iratainak megőrzése, 

biztonságos tárolása, majd az őrzési idő lejárta után azok selejtezése és megsemmisítése. 

Mely iratokat meddig kell őrizni? A teljesség igénye nélkül az alábbi táblázatban felsoroljuk azokat a 

dokumentumokat, irattípusokat, amely egy-egy cég életében előfordulnak, a hozzá tartozó megőrzési 

idővel együtt. Az adatok tájékoztató jellegűek. 

Irattípus Megőrzési idő 

Kommunikációs kiadványok, szórólapok mintapéldányai 5 év 

Fizetési felszólítások 10 év 

Éves képzési tervek, jelentések (pl. ISO) 10 év 

Munkavállalók személyi anyagai 75 év 

Szabadságok engedélyezése 30 év 

Munkáltatói juttatások, pl. ruházati és egyéb költségtérítés 10 év 

Munkaerő keresés, pályázatok 5 év 

Önéletrajz 2 év 

Munkaidő igazolás (jelenléti ívek) 5 év 

Bérlapok 5 év 

Szerződések, megállapodások 10 év 

Pénztárjelentések, pénztárbizonylatok, könyvelések, analitikák 10 év 

Adóügyek (munkáltató igazolások, nyilatkozatok pl. M30-as adatlap) 7 év 

Ajánlatkérések, ajánlatok 5 év 

Üzemeltetéssel kapcsolatos közbeszerzések 10 év 

Munka,- tűz-, balesetvédelmi iratok 10 év 

Telefonhasználat számlázása 8 év 

Gyorshajtás, parkolással kapcsolatos ügyek 5 év 
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GDPR Adattároló, Irattáróló 
a rendszerezett és biztonságos iratkezelés 
nélkülözhetetlen eszköze. 

 

 A StraussMetal Kft. által gyártott iratszekrényekben 
biztonságosan tárolhatja a dokumentumokat, szerződéseket, 
vagy ügyfelei adatait.  
 

 A praktikusan kialakított irattároló szekrények három 
méretben kaphatóak. Mindhárom típus kulcsos zárral 
zárható, így biztosíthatja az iratok megfelelő védelmét, hogy 
illetéktelenek ne férjenek hozzá. 
 

 optimális távolságra beillesztett polcokkal 
szállítjuk, így azonnal használható 

 igény esetén a polcmagasság 5 cm-ként 
változtatható, a polcok teherbírása 50 kg,  

 minőségi acéllemezből készült, esztétikus, 
időtálló kivitel,  

 3 ponton záródó ajtó, EUROLOCK biztonsági zár 

Irány a webáruház!   

Van ennél jobb megoldás! 
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GDPR Adattároló, Irattároló 
Strauss Metal Iratszekrények  

már  47 880 Ft+ Áfa -tól 

 

Irány a webáruház!   

GDPR Adattároló, Irattároló 

Függőmappatartó 5 fiókos 
 

 

 Esztétikus, időtálló kivitel,  

 Minőségi acéllemezből készül,  

 Kulccsal zárható 

 Két méretben készül: széles és keskeny kivitel 
 A képen látható termék mérete: 1500x1100X490 mm 

 

 

 

Az iratrendező nem tartozék. 

 

http://www.straussmetal.hu/Iratszekrenyek
http://www.straussmetal.hu/Iratszekrenyek
http://www.straussmetal.hu/Iratszekrenyek
http://www.straussmetal.hu/Fuggomappatarto#page_artdet_tabs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tűzálló GDPR Adattároló, Irattároló 

Tűzálló iratszekrények a nagyobb biztonságért 

MABISZ minősítéssel 

 

 Az irattároló szekrény 660 °C külső hőmérsékletnél 30 percig 

tűzálló 

 Minden oldala duplafalú, a lemezek között 25 mm vastag 

szigetelő anyag helyezkedik el. 

 VdS-1 minősítésű MAUER kulcsos trezor zárral van felszerelve 

 Az ajtók zárását több pontban, több irányban záró csapok 

biztosítják 

 Pántoldali kifeszítésgátlóval 

 5 cm-ként állítható polcmagasság 

 Több ponton rögzíthető, rögzítő szettel szállítjuk 

 Zárócsapok száma: 5 db 

 

Tűzálló GDPR Adattároló, Irattároló 
A tűzálló iratszekrényeket 4 méretben gyártjuk 

  Fire 0             Fire 1       Fire 2     Fire 3  

Méret: 1000x650x450 mm  Méret: 1500x650x450 mm,  Méret: 1500x850x450 mm,  Méret: 1800x950x450 mm 
Ajtó: 1db    Ajtó: 1db    Ajtó: 1db    Ajtó: 2db 

 

 

 

 

 

Irány a webáruház!   
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Tűzálló GDPR Adattároló, Irattároló 
Strauss Metal Tűzálló Iratszekrények  

már  138.690 Ft+ Áfa -tól 

 

Tűzálló GDPR Adattároló, Irattároló 

Tűzálló függőmappatartó 
 

 

 Az irattároló szekrény 660 °C külső hőmérsékletnél 30 percig tűzálló 

 Kulcsos zárral van felszerelve 

 Minőségi acéllemezből készül, esztétikus, időtálló kivitel 

 Szín: világosszürke 

 Fiókok száma: 2 

 Függőmappa nem tartozék 

http://www.straussmetal.hu/Tuzallo-iratszekreny-FIRE-2-Strauss-Metal-femszekr


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van ennél jobb megoldás! 

GDPR Adattároló Orion laptop széf 
Laptopok biztonságos tárolására kifejlesztettet Strauss Metal Orion laptopszéf! 

 

 MABISZ minősítés: A  

 Orientáció: fekvő, Magasság - külső: 175 mm, Szélesség - külső: 430 

mm, Mélység - külső: 350 mm, Súly: 9 kg,  

 

 Zárócsapok száma: 2 db 

 

 Biztosítási értékhatár: 500 ezer Ft,  

riasztórendszerbe kötve: 1 millió Ft,  

 

 Elektronikus zár, Zárfelfúrás ellen védett. 

 

 

Pendrive és egyéb adathordozók vagy kiemelten fontos dokumentumok 
és egyéb értékek biztonságos tárolására válasszon a MABISZ minősítéssel 
rendelkező fali vagy bútorszéfek közül!  
MABISZ minősítés: C 
Biztosítási értékhatár riasztórendszerbe kötve: 6mFt 
Már  35.190 Ft +Áfa -tól  

 

Irány a webáruház!   

Irány a webáruház!   
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GDPR Adattároló 

Strauss Metal Black 2 

faliszéf 

 

GDPR Adattároló 

Strauss Metal Black 4 

faliszéf 

 

GDPR Adattároló 

Strauss Metal Fortuna 4 

faliszéf 

 

GDPR Adattároló 
Strauss Metal Orion laptopszéf 

28.990 Ft  

 

http://www.straussmetal.hu/orion_hotel_laptop_szef_strauss_metal
http://www.straussmetal.hu/orion_hotel_laptop_szef_strauss_metal
http://www.straussmetal.hu/orion_hotel_laptop_szef_strauss_metal
http://www.straussmetal.hu/orion_hotel_laptop_szef_strauss_metal
http://www.straussmetal.hu/orion_hotel_laptop_szef_strauss_metal
http://www.straussmetal.hu/Szef-szefek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelten fontos dokumentumok és egyéb értékek biztonságos 
tárolására ajánljuk a Super Nova D Páncélszekrényeinket! 
 

Biztosítási értékhatár riasztórendszerbe kötve: 10mFt      

Riasztórendszerbe kötésre: előkészítve  

 
 

GDPR Adattároló 

Strauss Metal Nova 2 

bútorszéf 

 

GDPR Adattároló 

Strauss Metal Nova 4 

bútorszéf 

 

GDPR Adattároló 

Strauss Metal Nova 7 

bútorszéf 

 

GDPR Adattároló 

Strauss Metal SND 5 

bútorszéf 

 

GDPR Adattároló 

Strauss Metal SND 6 

bútorszéf 

 

GDPR Adattároló 

Strauss Metal SND 7 

bútorszéf 

 

Strauss Metal Nova  bútorszéfek 

már  42.590 Ft +Áfa - tól 
 

GDPR Adattároló Strauss Metal SND  Páncélszekrények 

már 142.590 Ft +Áfa - tól 
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Irány a webáruház!   

http://www.straussmetal.hu/MABISZ-D-pancelszekrenyek

