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Privacy Records

Skapa en
registerförteckning
som håller över tid
Idag har de flesta organisationer redan en
registerförteckning över alla personuppgifter de
behandlar, men många lösningar kan vara riskfyllda
och tidskrävande. Det är viktigt att förteckningen
uppdateras över tid, vilket blir enklare med en digital
lösning.
Om du inte har en registerförteckning på plats idag kan du vara
lugn, att ta fram en behöver inte vara komplicerat! Med vår lösning
Privacy Records, lever ni upp till kravet i artikel 30 i GDPR om att ha
en registerförteckning på plats. Verktyget gör det dessutom enkelt att på
begäran visa upp ert register för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Är du osäker på vad som gäller för din organisation? Då är du varmt välkommen
att kontakta oss så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen för er!

Registerförteckning på ett enkelt, lättillgängligt
och skalbart vis
Att skapa en översikt över vilka behandlingar av personuppgifter som finns
i organisationen utgör basen i arbetet med att uppfylla GDPR. Även om
registerförteckningar kan bli omfattande, så har vi arbetat mycket med att göra ett
lättarbetat och pedagogiskt gränssnitt. Verktyget är responsivt, vilket gör att det
anpassar sig efter enheten som du använder. Ingen data lagras lokalt på din dator.
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Några av våra mest omtyckta funktioner
Importera direkt från Excel
Har ni redan påbörjat en registerförteckning i Excel? Importera enkelt all er
data från Excel direkt till Privacy Records för att samla all information på ett
ställe.

Få en tydlig översikt
Märk upp registrerade behandlingar som klara eller pågående. Med
statusmarkeringar är det enkelt att flagga risker inför nästa uppföljning eller
en kommande konsekvensbedömning.

Spara tid med påminnelser
Aktiviteter och påminnelser kan skapas för de flesta stegen i processen,
exempelvis för gallring eller för översyn av registreringar.

Skapa rapporter med några få klick
Ladda ner rapporter med sammanställningar eller analyser – en riktigt bra
funktion, särskilt om Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ber om att få ta del
av er dokumentation.
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Enkelt att komma igång!
När du köper Privacy Records ingår alltid ett uppstartsprojekt för att ni ska komma
igång snabbt och enkelt med verktyget. Ni går tillsammans med en av våra
projektledare igenom er nuvarande status, lär er hur verktyget fungerar för att
kunna arbeta vidare på egen hand.

” Privacy Records är ett bra stöd i vardagen, där vi
även kan koppla ihop en DPIA om behov finns. ”
Ola Jonsson, kvalitets- och dataskyddsansvarig på Gavlegårdarna

Boka din visning med oss!
Skapa och underhåll er registerförteckning på bästa sätt! Med Privacy Records
lever ni upp till kravet i artikel 30 i GDPR och får praktiskt stöd längs vägen.
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/

