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Alla personuppgiftsbehandlingar 
under samma tak
Vad är en registerförteckning? 

Alla slags behandlingar av personuppgifter som en organisation utför ska 
beskrivas och dokumenteras. Enligt dataskyddsförordningen ska en organisation 
kunna uppvisa en registerförteckning över de behandlingar som organisationen 
utför.

Med en registerförteckning får ni en tydlig överblick över hur och var ni använder 
personuppgifter och vad syftet är med behandlingen.

Med Privacy Records erbjuder vi ett tydligt och enkelt sätt att samla era 
personuppggiftsbehandlingar under samma tak. 

Fördelar med Privacy Records 
• Få tydlig kontroll och översikt

• Utgå från ett juridiskt säkerställt material

• Behörighetsstyr och anpassa innehållet efter era behov

• Delegera uppgifter

• Begär in registreringar

• Ta fram rapporter

• Sök och filtrera ut information

• Importera från Excel
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Privacy Records stödjer:

Att ni följer artikel 30 i GDPR: Register över behandling. 

Språk

• Svenska

• Norska

• Engelska



Personuppgiftsansvarig 
organisation och biträden är 
ansvariga att upprätta ett register

Enligt artikel 30.1 i dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig 
svara för att upprätta och underhålla en registerförteckning som beskriver 
hur organisationen hanterar personuppgifter. Det finns också specifika 
relativt omfattande lagkrav på vilken information som ska finnas med i 
registerförteckningen. Med Privacy Records får ni hjälp av fördefinierade 
frågeformulär så att ni säkerställer att ni får med all information på ett strukturerat 
sätt.

Personuppgiftsbiträdets register
Det finns även en skyldighet för personuppgiftsbiträden att föra ett register. 
Vad den ska innehålla framgår av artikel 30.2, vilket ni säkertställer genom 
Privacy Records. 
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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

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

”
”

Komplettera Privacy Records med: 

   Privacy Expert                    Privacy DPIA                  Privacy Evaluation                Privacy Incident             E-learning

Konsekvens- 
bedömning med 

åtgärdsplan

Kompetens-
stöd inom 
dataskydd

Återkommande 
granskning av 
ert dataskydd

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/registerforteckning/
http://visma.se/draftit

