Produktblad

Privacy DPIA

Kontroll over personvernrisikoene
Hvorfor er det viktig å gjennomføre en vurdering av
personvernkonsekvenser (DPIA)?
Når dere behandler personopplysninger, er dere ansvarlig for at det blir gjort
riktig. Hvis dere for eksempel behandler særlige kategorier av personopplysninger,
har et register med mange registrerte eller har kjøpt et nytt system, kan dere være
nødt til å gjennomføre en DPIA. Verktøyet Privacy DPIA består av to hovedtrinn:
Forhåndsvurdering: Vurderingen består av et lite spørsmålsbatteri og brukes for
å vurdere om du må gå videre med en eventuell risikoanalyse. Vurderingen gir en
klar anbefaling om det er nødvendig med en fullstendig DPIA.
Vurdering av personvernkonsekvenser: Denne analysen er mer omfattende og
gjøres for å analysere risikoene som er tilknyttet den spesifikke behandlingen.

Fordeler med Privacy DPIA

Språk

• Lovsikkert materiale, forankret i praksis

• norsk

• Mulighet til å koble DPIA-ene til eksisterende

• svensk

behandlinger fra Privacy Records

• engelsk

• Rapportfunksjon
• Mulighet til å delegere ansvar og/eller
oppgaver i virksomheten

Privacy DPIA sørger for:
At du overholder kravet i GDPR artikkel 35: Vurdering av personvernkonsekvenser
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DPIA må gjennomføres dersom det
sannsynligvis foreligger en høy risiko for de
registrertes rettigheter og friheter
Konsekvensvurderinger kan bli aktuelt når en virksomhet starter en ny behandling
av personopplysninger, har til hensikt å behandle personopplysninger til nye
formål eller begynner å ta i bruk ny teknologi.
En konsekvensvurdering må kanskje gjøres for noe stort (som en
organisasjonsendring), noe mellomstort (som kjøp av et nytt datasystem) eller noe
mindre (som en individuell ny behandling av personopplysninger).
Det er obligatorisk å foreta en konsekvensvurdering dersom en behandling «kan
føre til høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter». Dette fremgår av
artikkel 35 (1) i GDPR.

Det er spesielt viktig at en konsekvensvurdering gjennomføres dersom:
behandlingen omfatter sensitive personopplysninger eller personopplysninger
om lovbrudd i stor skala,
behandlingen innebærer systematisk og helhetlig overvåking av et offentlig
sted, eller
det er automatisk beslutningstaking som har betydelige konsekvenser for de
registrerte.
Om behandlingen muligens eller helt klart oppfyller sannsynlighetsvilkåret etter
art. 35 (1), skal vurderingen gjennomføres før behandlingen iverksettes. Ved å
identifisere risikoene ved behandlingen på et tidlig stadium, er det enklere å
forebygge sannsynligheten og konsekvensene av aktuelle risikoer. Bestemmelsene
i GDPR om konsekvensvurderinger gjelder imidlertid også eksisterende behandling
av personopplysninger som oppfyller sannsynlighetsvilkåret, spesielt dersom det
skjer endringer underveis.
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Komplettere Privacy DPIA med:

Privacy Expert

Privacy Records

Kompetanseverktøy innen
personvern

Komplett løsning
for protokoll over
behandlingsaktiviteter

Privacy Evaluation
Evaluering av
personvernetterlevelsen

Privacy Incident

E-læring

Håndtering av
Øke
avvik/brudd på
virksomhetens
personopplysnings- kompetanse i
sikkerheten
personvern

” Systemløsningen Visma Draftit tilbyr gjør

personvernarbeidet enklere, spesielt sett opp
mot kravet om protokollføring, internkontroll og
personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

”

Tom Stian Lindhjem, Cappelen Damm

Book en samtale med oss!
I henhold til artikkel 35 i personvernforordningen skal virksomheter kun
gjennomføre en DPIA i visse tilfeller. Privacy DPIA hjelper din virksomhet med både
analyse og handlingsplan.
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/

