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Privacy DPIA

Analysera risker med en
konsekvensbedömning i linje
med GDPR
Varje gång ni hanterar personuppgifter - manuellt
eller i ett system - kan det medföra vissa risker. Därför
är det smart att ha färdiga rutiner i linje med GDPR
för kunna analysera alla aktiviteter som involverar
personuppgifter.
Det kanske låter komplicerat, men med en metod för
arbetet och intern förankring längs vägen behöver det
inte vara särskilt svårt.
Första steget är alltså en riskanalys:
Vad kan behandlingen innebära för risker för individen?
Är det någonting ni gör med personuppgifter som kan
medföra en hög risk?
Om svaret är ja, måste ni enligt artikel 35 utföra en konsekvensbedömning
avseende dataskydd. DPIA står för Data Protection Impact Assessment, där syftet
är att förebygga risker genom att analysera och dokumentera era behandlingar.

Fördelar med Privacy DPIA
Samla alla konsekvensbedömningar på ett ställe
Koppla ihop behandlingar från er registerförteckning i Privacy Records
Hantera risker och säkerställ att ni inte kränker någons integritet
Få överblick över risker med grafer och matriser

Privacy DPIA

1

Smidig konsekvensbedömning
Privacy DPIA är utformat i nära samarbete med våra
experter inom dataskydd och integritetsfrågor.
Verktyget hjälper er att avgöra om er organisation
behöver göra en konsekvensbedömning genom att
en så kallad tröskelanalys, och att genomföra själva
konsekvensbedömningen när den behövs.

Boka din visning med oss!
Enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen måste ni
utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd.
Privacy DPIA hjälper er med både analys och åtgärdsplan.

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@draftit.se
Ring oss: 010 – 188 97 25
Läs mer på visma.se/draftit/

