
Privacy DPIA

produktblad



Kontroll över riskerna med en 
personuppgiftsbehandling

Varför är det viktigt att genomföra en 
konsekvensbedömning  (DPIA)?

När ni behandlar personuppgifter ansvarar ni för att det görs på ett korrekt sätt. 
Om ni exempelvis behandlar känsliga uppgifter, har ett register med många 
registrerade eller har köpt in ett nytt system, behöver ni troligtvis genomföra en 
konsekvensbedömning avseende dataskydd - en så kallad DPIA. Verktyget Privacy 
DPIA består av två huvudmoment:

Förhandsbedömning: Bedömningen består av ett mindre frågebatteri 
och görs för att bedöma i fall ni behöver gå vidare och göra en fullständig 
konsekvensbedömning.

Konsekvensbedömning: Denna analys är mer omfattande och görs för att 
identifiera och hantera de risker som eventuellt kan förekomma i samband med 
att ni behandlar personuppgifter i ett visst sammanhang.

Fördelar med Privacy DPIA
• Utgå från ett juridiskt säkerställt material, förankrat i praktiken

• Koppla befintliga behandlingar från Privacy Records

• Ta fram rapporter 
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Privacy DPIA stödjer: 
Att ni följer artikel 35 i GDPR: Konsekvensbedömning avseende dataskydd
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DPIA är ett måste om det finns 
en sannolikt hög risk

Att göra konsekvensbedömningar kan bli aktuellt när en organisation påbörjar 
nya personuppgiftsbehandlingar, tänker behandla uppgifter för nya ändamål eller 
börjar använda ny teknik. 

En konsekvensbedömning kan behöva göras för något stort (som till exempel en 
organisationsförändring), något mellanstort (som ett inköp av nytt datasystem) 
eller något mindre (som en enskild ny personuppgiftsbehandling).

Det är obligatoriskt att göra en konsekvensbedömning om en behandling 
”sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter”. Det 
framgår av artikel 35 i GDPR.

Det är särskilt viktigt att en konsekvensbedömning görs om:

behandlingen innefattar känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott i 
stor omfattning,

behandlingen innebär systematisk och omfattande övervakning av en allmän 
plats, eller

det förekommer automatiskt beslutsfattande som har betydande 
konsekvenser för de registrerade.

En konsekvensbedömning ska som regel genomföras innan en behandling av 
personuppgifter påbörjas. Genom att identifiera riskerna med behandlingen i 
ett tidigt skede går det troligtvis lättare förebygga dem. Men bestämmelserna i 
GDPR om konsekvensbedömningar gäller även för redan befintliga behandlingar 
av personuppgifter som redan utförs, i synnerhet om det sker förändringar längs 
vägen. 



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

Komplettera Privacy DPIA med: 

   Privacy Expert               Privacy Records               Privacy Evaluation               Privacy Incident              E-learning

Komplett lösning 
för er register- 

förteckning

Kompetens- 
stöd inom  
dataskydd

Återkommande 
granskning av 
ert dataskydd

Hantera 
misstänka 
incidenter

För högre 
kompetens i 
dataskydd

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 50

Läs mer på visma.se/draftit/

https://www.visma.se/draftit/optimera-ert-dataskydd/konsekvensbedomning/
http://visma.se/draftit

