Införandeprojekt för
en bra start i Privacy Records
För att ni snabbt ska komma igång med Privacy Records arrangerar vi
alltid ett införandeprojekt tillsammans med er.

Få en garanterat bra start i
Privacy Records
För att ni snabbt ska komma igång med vårt verktyg
Privacy Records arrangerar vi alltid ett införandeprojekt
tillsammans med er. Införandeprojektet ingår när ni
köper produkten.

Vi utgår från era behov
Omfattningen på Införandeprojektet kan varieras
beroende på hur era behov ser ut och om det behövs
kan vi lägga till en föreläsning med en GDPR-expert.
Mellan mötena får deltagarna i uppgift att genomföra
praktiska övningar.

Projektet riktar sig till era Privacy Recordsadministratörer och ger er ca 5 timmar med våra
kunniga projektledare, uppdelat på 4-5 tillfällen.
Gemensamt ser vi till att ni får en kick-start på arbetet
med er registerförteckning.

www.draftitprivacy.se

Såhär är projektet upplagt
TILLFÄLLE 1 – UPPSTART,
VI STARTAR UPP PROJEKTET GENOM ATT:

TILLFÄLLE 3
– ÖVRIGA FUNKTIONER.

•

Vi går igenom frågor och repeterar önskade
delar, samt lär er hur alla övriga funktioner i
Privacy Records fungerar.

•
•

gå igenom er nuvarande status och era
förväntningar på införandeprojektet.
visa er hur Privacy Records är uppbyggt i sin helhet.
ge er en genomgång av vår övergripande metod
Privacy Program.

TILLFÄLLE 2 – INSTÄLLNINGAR OCH
SKAPA REGISTRERING.

TILLFÄLLE 4
– UPPFÖLJNING OCH AVSLUTNING.

Vi lär er hur ni gör alla inställningar i Privacy Records,
som exempelvis hur ni skapar det formulär ni sedan
använder för att göra nya registreringar och på så vis
skapa er registerförteckning. Vi går också igenom hur
ni begär en registrering av era medarbetare samt hur
ni själva registrerar behandlingar av personuppgifter.

Vi går tillsammans igenom vad ni har lärt er
under utbildningen, så att vi är säkra på att
allt sitter. Sedan ger vi er alla kontaktuppgifter
ni kan behöva för support och delar slutligen ut
ett Privacy Records-certifikat till alla deltagare!

www.draftitprivacy.se

