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Ta ett helhetsgrepp över ert 
dataskyddsarbete

Varför behöver ni utvärdera ert dataskyddsarbete?

Genom att utvärdera ert dataskydd får ni en möjlighet att granska om det finns 
områden som kan förbättras eller där ni kanske till och med bryter mot lagen.

Med Privacy Evaluation kan ni bland annat genomföra en granskning av hur hela 
verksamheten följer dataskyddsförordningen (GDPR) och få hjälp att ringa in 
områden där reglerna efterlevs, efterlevs delvis eller inte efterlevs.

Privacy Evaluation ger er rekommendationer och åtgärdsförslag så att ni på egen 
hand kan åtgärda era brister. Utifrån rekommendationerna kan ni arbeta fram en 
åtgärdsplan för ert dataskyddsarbete och sedan granska på nytt.

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

• Få rekommendationer och åtgärdsförslag

• Delegera ansvar inom organisationen

• Få ett systematiskt dataskyddsarbete

• Begär in utvärderingar, exempelvis av biträden

• Få sammanställda rapporter
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Vi hjälper dig med en bred 
granskning

Ni får en bred och överskådlig vy över er GDPR-efterlevnad. Verktyget blir navet 
i ert löpande arbete, och kan granska olika områden.

          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 dataskyddsarbetet. 

          GDPR Biträdesutvärdering
          Genom att använda funktionen “Begär utvärdering” har ni möjlighet att  
          skicka ut biträdesutvärderingar för att granska hur era externa leverantörer   
          hanterar er organisations personuppgifter.

          Registerförteckning
          Säkerställ att ni bland annat har kontroll över vilka behandlingar ni utför, 
          syftet med behandlingarna och vem som är ansvarig för respektive process 
          eller behandling.

          Informationssäkerhet
          Utvärderingen hjälper er att bedöma nuvarande status på ert arbete med   
          informationssäkerhet. Oavsett om organisationen står i startgroparna eller  
          om ni redan har mycket av det systematiska arbetet på plats.



Starkare dataskydd med 
regelbunden 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 GDPR-arbete och 
kan jobba systematiskt 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

Komplettera Privacy Evaluation med: 

    Privacy Expert                 Privacy DPIA                     Privacy Records                  Privacy Incident             E-learning

Konsekvens- 
bedömning med 

åtgärdsplan

Kompetens-
stöd inom 
dataskydd

Komplett lösning 
för er register- 

förteckning

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 52

Läs mer på visma.se/draftit/

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

