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Privacy Evaluation

Ta tempen på ert
dataskyddsarbete
med fyra enkla steg
Det behöver inte vara svårt att undersöka hur
ert dataskydd står sig mot regelverket och andra
organisationer. Med en komplett revision av arbetet
stärker ni ert dataskydd och säkrar en tydlig väg
framåt.
När ni påbörjar en ny typ av behandling eller anlitar en
ny leverantör kan det innebära en risk. Även om ni gör en
konsekvensbedömning för nya behandlingar är det därför värdefullt
att återkommande utvärdera ert samlade arbete.
Systematiskt dataskyddsarbete:
1.

Granska efterlevnad av GDPR

2.

Gör en riskanalys baserat på granskningen

3.

Utför åtgärder som minskar riskerna

4.

Kontrollera och justera åtgärder för önskad effekt.

Kartlägg, utvärdera och åtgärda
Flödet i Privacy Evaluation består av tre huvudmoment: Kartlägga, utvärdera och
åtgärda. Tillsammans skapar de en helhetsbild av er organisation i relation till
aktuell dataskyddslagstiftning, och guidar er till hur ni kan bli ännu bättre. Efter
genomförd utvärdering får du en tydlig rapport som visar er regelefterlevnad och
understryker de områden som ni behöver åtgärda. Du tilldelar enkelt ärenden inne
i systemet som knyts till nödvändiga åtgärder och personer.
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Vi hjälper dig med en komplett
granskning
Ni får en komplett och överskådlig vy över er efterlevnad av GDPR som är enkel
att dela inom och utanför organisationen. Verktyget blir navet i ett löpande arbete,
som kan granska flera olika delar:

GDPR Efterlevnad
Kartlägg och utvärdera hur ni som personuppgiftsansvarig förhåller er till
lagkraven i dataskyddsförordningen.Verktyget genererar en tydlig översikt,
lyfter fram de områden som kräver uppmärksamhet och ger även förslag på
hur ni kan gå vidare.

GDPR Revision
Bygg upp ett systematiskt förvaltningsarbete med egenkontroller av alla
viktiga delar i GDPR-arbetet. Utvärderingen kan göras upprepade gånger och
gärna en bit i taget, till exempel utifrån ett årshjul. Den hjälper er också att ta
fram underlag till heltäckande och proffsiga rapporter till ledningen.

GDPR Biträdesutvärdering
Utvärdera er hantering av personuppgifter som sker utanför den egna
organisationen, alltså hos externa leverantörer. Kombinera gärna
utvärderingen med funktionen ”Begär utvärdering” så att era personuppgiftsbiträden själva kan bidra i verktyget.

Informationssäkerhet
Med utgångspunkt i MSB:s metodstöd som bygger på den internationella
standarden ISO/IEC 27001 utvärderar ni er informationssäkerhet.
Utvärderingen hjälper er att bedöma nuvarande status, oavsett om
organisationen står i startgroparna eller om ni redan har mycket av det
systematiska arbetet på plats.
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Starkare dataskydd
med årlig granskning
När ni granskar ert dataskydd kommer ni hitta både
risker och områden ni kan förbättra över tid. Den
största vinsten är att ni får kontroll på ert GDPRarbete med en tydlig riktning framåt!

Boka din visning med oss!
Ett verktyg för att granska ert dataskydd så att ni kan visa
att er organisation sätter värde på personlig integritet. Undvik
sanktionsavgifter med vår beprövade metod!

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/

