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Spar tid med effektivt
personvernarbeid
La personvernarbeidet bli en naturlig del av virksomheten! Med tjenesten Privacy
as a Service får dere den optimale kombinasjonen av verktøy, kompetanse og
metoder for et vellykket resultat.
Dere kan fokusere på kjernevirksomheten mens vi hjelper dere med å følge GDPR.
Sammen med din personlige rådgiver følger du vår metode for et systematisk
personvernarbeid. Bruk alle våre verktøy, få rådgivning og support, samt en
tilpasset prosjektplan med årshjul og anbefalte aktiviteter. Personvernarbeidet har
aldri vært enklere!
Når du velger Privacy as a Service inngår:
Evaluering av hvordan din virksomhet følger GDPR
Alle verktøy fra Visma Draftit
Rådgivning med en personvernspesialist
Prosjektplan med årshjul og anbefalte aktiviteter
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Systematisk personvernarbeid
– på dine vilkår
Privacy as a Service kombinerer verktøy og rådgivning i samsvar med vår metode
for et systematisk personvernarbeid (SPA). Det er en kontinuerlig prosess utviklet
av Visma Draftit som består av fire sentrale og gjentakende aktiviteter:
Evaluere virksomhetens etterlevelse av GDPR.
Gjøre en risikoanalyse basert på evalueringen.
Utføre tiltak som reduserer risikoen.
Kontrollere og justere tiltakene for ønsket resultat.

Vi hjelper deg blant annet med:
•

Protokoll over behandlingsaktiviteter

•

De registrertes rettigheter

•

Vurdering av personvernkonsekvenser
(DPIA)

•

Avvikshåndtering

•

Overføring til tredjeland

•

Databehandler

•

Styringsdokumenter

•

Sikkerhetstiltak

•

Opplæring og informasjon

•

Personvernsorganisasjon og kultur

•

Oppbevaring og sletting
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En personlig trener i GDPR
Se på oss som din personlige trener i GDPR - vi legger frem en plan, gir deg de
riktige verktøyene og hjelper deg med å bruke dem effektivt - og støtter deg
gjennom hele prosessen. For vi vet at du sparer tid først når personvernarbeidet
blir en naturlig del av virksomheten.

” Det er viktig for både oss og medlemmene å

ha oversikt over og struktur på GDPR arbeidet.
Visma Draftit sine verktøy gir denne oversikten
på en god måte, slik at man vet hva man skal
gjøre.
Carsten Gunnarstorp, Advokat, ANFO – Annonsørforeningen

Book en samtale med oss!
Med tjenesten Privacy as a Service får du den optimale kombinasjonen av
verktøy, kompetanse og metoder for et vellykket resultat. Du kan fokusere på
kjernevirksomheten mens vi hjelper deg med å overholde GDPR.
Les mer og book en samtale

Vi tror at alle virksomheter kan arbeide profesjonelt og proaktivt med
regeletterlevelse. Derfor utvikler vi digitale produkter som ikke bare
hjelper virksomheter med å etterleve reglene i praksis, men som også
lar våre 3000 kunder spare tid på regeletterlevelsesarbeidet. Vi har
gjort dette med suksess i over ti år og har utviklet oss til å bli et av
Nordens ledende selskaper innen legal tech.

Send oss en e-post: support@vismadraftit.no
Ring oss: 23 65 11 40
Les mer på visma.no/draftit/

