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Privacy Expert

Kompetensstöd som vägleder och
svarar på frågor
Privacy Expert är ett kompetensstöd för dig som kommer i kontakt med GDPR och
dataskyddsfrågor i din arbetsvardag. Hitta tydlig information i handboken och få
vägledning i hur du kan resonera i olika frågor. Få hjälp att tillämpa den komplexa
lagstiftningen i praktiken. Spara tid med dokumentmallar och checklistor. Alla har
nytta av ett digitalt bollplank, vare sig du är väl insatt eller ny på området.

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
• Fördjupa dig i kommentarer till GDPR på artikelnivå
• Ha lagstiftningen nära till hands - lättillgänglig, alltid uppdaterad

Populära delar i Privacy Expert
• Tredjelandsöverföring
• Biträdesavtal
• Registerutdrag
• Kamerabevakning
• Personuppgiftsincidenter
• Branschriktat innehåll
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Varför behöver du som
expert ett bollplank?
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla 2018.
Det är fortfarande ett nytt regelverk, där mycket inte har
fallit på plats riktigt än och det inte har hunnit utvecklas
så mycket konkret praxis.
GDPR är dessutom en väldigt generell, övergripande förordning
som gäller för väldigt många vitt skilda verksamheter och i många
olika länder. Att tillämpa dataskyddsbestämmelserna i praktiken i en
verksamhet ställer stora krav på dem som jobbar med frågorna. Det krävs
insikt i många olika delar, förståelse för både helheten och detaljerna, insyn i
den enskilda verksamheten, hänsyn till svensk lagstiftning som gäller parallellt.
Den som fått ansvar för dataskydd i en verksamhet behöver stöttning för att
kunna arbeta effektivt och känna sig trygg i beslut och resonemang. Även någon
som själv är jurist eller expert har ofta stort behov av bollplank. Privacy Expert
är ett webbaserat kompetensstöd som strävar efter att fungera som ett sådant
bollplank.
Verktyget hjälper er att arbeta med dataskyddsfrågor på ett genomtänkt och
metodiskt sätt. Kärnan i produkten är handboken som vägleder och ger svar
på alla tänkbara frågor som rör integritetsskyddsjuridik, GDPR och praktisk
tillämpning i olika sammanhang. I handboken beskrivs GDPR grundligt. Där finns
allt från övergripande information, ordförklaringar och genomgång av viktiga
principer till fördjupad information på olika teman.
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Välj mellan Bas, Standard och Premium
Bas

Standard Premium

Frågeservice
Möjlighet att ställa frågor till Visma Draftis
experter på innehållet i tjänsten.
Kom igång-avsnitt
Samlad relevant lagtext
GDPR på svenska samt kompletterande
svensk lagstiftning
Processguider
Hjälper användaren att utföra uppgifter och
hitta rutiner att använda över tid
Dokumentmallar och checklistor
Utformade för att laddas ner, anpassas och
användas i den egna verksamheten
Handbok
Baserad på gällande lagstiftning, regler och
praxis
Frågebank
Sammanställning av vanliga frågor och svar
Nyhetsbevakning
Notiser som sammanfattar viktiga händelser
på dataskyddsområdet
Månadsbrev
Det senaste från tjänsten och omvärlden
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Komplettera Privacy Expert med:

Privacy Records

Privacy DPIA

Privacy Evaluation

Privacy Incident

E-learning

Komplett lösning
för er registerförteckning

Konsekvensbedömning med
åtgärdsplan

Återkommande
granskning av
ert dataskydd

Hantera
misstänka
incidenter

För högre
kompetens i
dataskydd

” 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/

