
Privacy as a Service

produktblad



Spara tid med ett effektivt 
dataskyddsarbete

Låt dataskyddsarbetet bli en naturlig del av verksamheten! Med tjänsten Privacy 
as a Service får du den optimala kombinationen av verktyg, kompetens och 
metod för ett framgångsrikt resultat. Med hjälp av våra jurister inom GDPR och 
diplomerade dataskyddsombud får du stöttning och projektledning i hela arbetet.

Ni kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som vi hjälper er att följa GDPR.
Tillsammans med din personliga rådgivare följer du vår metod Systematiskt
Dataskyddsarbete (SDA). Använd alla våra verktyg, få rådgivning och stöd 
samt en anpassad projektplan med årshjul och rekommenderade aktiviteter. 
Dataskyddsarbetet har aldrig varit enklare!

Systematiskt dataskyddsarbete
– på dina villkor

Privacy as a Service kombinerar verktyg och rådgivning enligt vår metod SDA. 
Det är en cyklisk process utvecklad av Visma Draftit som består av fyra centrala och 
återkommande aktiviteter:

Nulägesanalys av ert GDPR-arbete

Identifiering av riskområden

Åtgärdsförslag och rekommendationer 
av DSO-certifierad projektledare

Kontinuerlig uppföljning
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Välj den lösning som passar er bäst

BAS STANDARD

Tjänsten innehåller:

• 10 timmar med 
   personlig projektledare

• Utbildning/intro till GDPR

• Nulägesanalys - rekommendationer 
   och åtgärder

• E-learning - Grundkurs GDPR

• Privacy Expert - kunskapsbank, 
  mallar, FAQ och dokument

• Registerförteckning - struktur,  
  innehåll och förvaltning

Tjänsten innehåller:

•  Upp till 24 timmar med  
    personlig projektledare

• Utbildning/intro till GDPR

• Nulägesanalys - rekommendationer  
   och åtgärder

• E-learning - Grund- och 
   fördjupningskurs GDPR

• Privacy Expert - kunskapsbank, 
   mallar, FAQ, dokument

• Juridisk frågeservice

• Digital registerförteckning

• Konsekvensbedömnings- 
   verktyg

• Incidenthanteringsverktyg

• Analys- och revisionsverktyg

Tilläggstjänster för Bas och Standard
• Extra timmar med personlig projektledare

• Alla kurser inom GDPR och Informationssäkerhet

• Utbildning på plats

• Granskning av juridiska dokument

• Genomgång av särskilda områden inom GDPR



En personlig tränare i GDPR
Se oss som din personliga tränare i GDPR – vi tar fram en plan, ger dig rätt verktyg 
och hjälper dig att använda dem effektivt. Självklart stöttar vi dig genom hela 
processen. Vi vet nämligen att du sparar tid först när dataskyddsarbetet blir en 
naturlig del av verksamheten. 

Boka din visning med oss!

Med tjänsten Privacy as a Service får du den optimala kombinationen av verktyg, 
kompetens och metod för ett framgångsrikt resultat. Ni kan fokusera på 
kärnverksamheten samtidigt som vi hjälper er att följa GDPR.

Läs mer och boka din visning

Vi valde Visma Draftit för att strukturera upp vårt 
GDPR-arbete. Privacy as a service är jättebra, det 
ger oss förståelse för hela GDPR-arbetet. 

Åsa Jönsson-Carlsson, VD på Besök Linde AB

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/

”
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https://www.visma.se/draftit/optimera-ert-dataskydd/#demobokning-dataskydd

