Privacy as a Service
Enkla verktyg. Stark kompetens. Rätt metod.

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.
Ni kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som vi hjälper er att följa GDPR.
Tillsammans med din personliga rådgivare följer du vår metod för ett systematiskt
dataskyddsarbete. Använd alla våra verktyg, få rådgivning och stöd samt en anpassad projektplan
med årshjul och rekommenderade aktiviteter. Dataskyddsarbetet har aldrig varit enklare!
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Priset ger dig tillgång till alla våra verktyg och avser två timmars
konsultarbete per månad. Priset påverkas av din verksamhets
storlek och funktion. Kontakta oss för en offert.
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juridisk frågeservice med svar inom 72 timmar.
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projektplan med årshjul och rekommenderade aktiviteter
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När du väljer Privacy as a Service ingår:

Systematiskt dataskyddsarbete
– på dina villkor
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dataskyddsarbete
(SDA)

(SDA). Det är en kontinuerlig process utvecklad av Draftit
som består av fyra centrala och återkommande aktiviteter:
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Gör en riskanalys baserat på granskningen.
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Granska verksamhetens efterlevnad av GDPR.
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Privacy as a Service kombinerar verktyg och rådgivning
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Utför åtgärder som minskar riskerna.
Kontrollera och justera åtgärder för önskad effekt.

INNEHÅLL
 Registerförteckning

En personlig tränare i GDPR
Se Draftit som din personliga tränare i GDPR – vi tar fram

De registrerades rättigheter

en plan, ger dig rätt verktyg och hjälper dig att använda

 Risk- och konsekvensbedömning

dem effektivt – och stöttar dig genom hela processen.

 Personuppgiftsincident

Vi vet nämligen att du sparar tid först när dataskydds-

 Överföring till tredjeland

arbetet blir en naturlig del av verksamheten.



 Personuppgiftsbiträde
 Styrdokument


Skyddsåtgärder

Privacy as a Service ger dig Draftits samlade kunskap
inom dataskyddsområdet. Nu har du alltid någon att
rådfråga i kniviga beslut om allt från tredjelandsöverföring

 Utbildning och information

till hur du ska dokumentera era behandlingar av

 Dataskyddsorganisation och kultur

personuppgifter.

 Bevarande och gallring

Förenkla ditt dataskyddsarbete med oss
Draftit har hjälpt organisationer att arbeta regelsmart sedan 2004. Som
kunskapsförmedlare inom juridik ser vi till att du får tillgång till informationen
på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
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info@draftitprivacy.com

