produktblad

Privacy as a Service

no

onuppgifts
Pers
nter
incide

pt

okt
so

nu

Spara tid med ett effektivt
dataskyddsarbete
Låt dataskyddsarbetet bli en naturlig del av verksamheten! Med tjänsten Privacy
as a Service får du den optimala kombinationen av verktyg, kompetens och
metod för ett framgångsrikt resultat. Med hjälp av våra jurister inom GDPR och
diplomerade dataskyddsombud får du stöttning och projektledning i hela arbetet.
Ni kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som vi hjälper er att följa GDPR.
Tillsammans med din personliga rådgivare följer du vår metod för ett systematiskt
dataskyddsarbete. Använd alla våra verktyg, få rådgivning och stöd samt
en anpassad projektplan med årshjul och rekommenderade aktiviteter.
Dataskyddsarbetet har aldrig varit enklare!
När du väljer Privacy as a Service ingår:
granskning av hur din verksamhet följer GDPR
alla verktyg från Visma Draftits utbud inom dataskydd
rådgivning med dataskyddsombud
projektplan med årshjul och rekommenderade aktiviteter
juridisk frågeservice med svar inom 72 timmar.
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Systematiskt dataskyddsarbete
– på dina villkor
Privacy as a Service kombinerar verktyg och rådgivning enligt vår metod för ett
systematiskt dataskyddsarbete (SDA). Det är en cyklisk process utvecklad av Visma
Draftit som består av fyra centrala och återkommande aktiviteter:
Granska verksamhetens efterlevnad av GDPR.
Gör en riskanalys baserat på granskningen.
Utför åtgärder som minskar riskerna.
Kontrollera och justera åtgärder för önskad effekt.

Risk- och konsekvensbedömning
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Personuppgiftsincident

•

Överföring till tredjeland
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Personuppgiftsbiträde

•

Styrdokument

•

Skyddsåtgärder

•

Utbildning och information

•

Dataskyddsorganisation och kultur

•

Bevarande och gallring
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Vi hjälper dig bland annat med:
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En personlig tränare i GDPR
Se oss som din personliga tränare i GDPR – vi tar fram en plan, ger dig rätt verktyg
och hjälper dig att använda dem effektivt – och stöttar dig genom hela processen.
Vi vet nämligen att du sparar tid först när dataskyddsarbetet blir en naturlig del av
verksamheten.

”Med Draftit får jag bra stöd i vardagen, både

genom text, support och exempel. Det finns en
trygghet i att jag vet att vi får med alla delar som
krävs för dataskyddsarbetet.

”

Ola Jonsson, Gavlegårdarna

Boka din visning med oss!
Med tjänsten Privacy as a Service får du den optimala kombinationen av verktyg,
kompetens och metod för ett framgångsrikt resultat. Ni kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som vi hjälper er att följa GDPR.
Läs mer och boka din visning

Vi tror att alla verksamheter kan arbeta professionellt och proaktivt
med regelefterlevnad. Därför utvecklar vi digitala produkter som
inte bara tar juridiken till praktiken, utan som också sparar våra
3.000 kunder tid. Vi har gjort detta framgångsrikt i över tio år och har
utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom legal tech.

Maila oss: info@vismadraftit.se
Ring oss: 010 - 199 23 52
Läs mer på visma.se/draftit/

