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Privacy Expert

Förstå och tolka GDPR
Det krävs kunskap och handlingskraft för att leva upp till dataskyddsförordningen.
Ofta behöver även du som är ansvarig för dataskyddsarbetet någon typ av juridisk
rådgivning. Men det kan vara kostsamt, ta lång tid och är sällan anpassat till din
vardag. Vi ändrar på detta!
Med verktyget Privacy Expert får regelverket ett sammanhang så att du snabbt
och enkelt får svar på dina frågor och stöd att göra rätt bedömningar. Innehållet
är skapat i nära samarbete med sakkunniga experter, med praktiska exempel i
hundratals frågor från vardagen hos företag och organisationer.

Fördelar med Privacy Expert
Bli din organisations dataskyddsexpert
Följ en kvalitetssäkrad struktur
Spara tid med smidiga dokumentmallar
Ställ dina frågor direkt till experter
Håll dig uppdaterad om nyheter och viktiga förändringar
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Arbeta effektivt med
dataskyddsförordningen
Redan innan GDPR kom arbetade vi för en mer effektiv hantering av
personuppgifter. Sedan dess har vi hjälpt över 1000 verksamheter att spara tid
genom ett systematiskt dataskyddsarbete. Sök svar och exempel bland mallar,
checklistor och omvärldsbevakning.

” Privacy Expert ger oss kontinuerlig uppdatering

på nyheter inom området, men även lättåtkomlig
text för att i handboken snabbt få svar på
eventuella frågor.

”

Ola Jonsson, kvalitets- och dataskyddsansvarig på Gavlegårdarna

Boka din visning med oss!
Tolka och förstå dataskyddsförordningen (GDPR) med Privacy Expert – för en
korrekt hantering av frågor om dataskydd och personuppgifter.
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/

