Produktblad

Privacy Evaluation

Helhetsperspektivet over deres
personvernarbeid
Hvorfor trenger dere å evaluere personvernarbeidet?
Ved å evaluere personvernarbeidet i virksomheten får dere en mulighet til å
kartlegge de områdene som kan forbedres, samt områdene virksomheten ikke
etterlever kravene i GDPR.
Med Privacy Evaluation kan dere blant annet foreta en gjennomgang av hele
virksomheten og deretter få en oppsummering av hvilke områder hvor reglene
etterleves, delvis etterleves eller ikke etterleves.
Privacy Evaluation gir dere anbefalinger og forslag til tiltak slik at dere kan
håndtere mangler på egenhånd. Basert på anbefalingene kan dere utarbeide en
handlingsplan for virksomhetens personvernarbeid

Fordeler med Privacy Evaluation

Språk
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• Delegere ansvar i virksomheten

• engelsk

• Få et systematisk personvernarbeid
• Be om evalueringer, for eksempel fra databehandler
• Få sammenstilte rapporter
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Vi hjelper deg med en bred
evaluering
Du får et bredt og tydelig syn på virksomhetens GDPR-etterlevelse. Verktøyet blir
navet i det pågående arbeidet, og dere kan evaluere ulike områder.

GDPR Etterlevelse
Kartlegg og vurder hvordan deres virksomhet etterlever kravene i
personvernforordningen. Verktøyet genererer en tydelig oversikt, fremhever
de områdene som krever oppmerksomhet og gir også forslag til hvordan
arbeidet kan gå videre fremover.

GDPR Revision
Bygg opp et systematisk administrativt arbeid med egenkontroller av alle
viktige deler av personvernarbeidet.

GDPR Databehandler evaluering
Ved å bruke funksjonen «Be om evaluering» har dere mulighet til å sende ut
databehandler- evalueringer for å gjennomgå hvordan de eksterne
leverandørene håndterer deres virksomhets personopplysninger.

Behandlingsprotokoll
Sørg for at dere blant annet; har kontroll over hvilke behandlinger dere
utfører, formålet med behandlingene og hvem som er ansvarlig for hver
enkelt behandling.

Informasjonssikkerhet
Evalueringen vil hjelpe dere med å vurdere nåværende status, uavhengig
av om virksomheten er i startskuddet eller om dere allerede har mye av det
systematiske arbeidet på plass.
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Sterkere personvern med
regelmessig gjennomgang
Når dere gjennomgår personvernet, vil dere finne både risikoer og områder
dere kan forbedre over tid. Den største fordelen er at dere får kontroll på GDPRarbeidet og kan jobbe systematisk med en klar retning fremover.

Komplettere Privacy Evaluation med:

Privacy Expert

Privacy DPIA

Kompetanseverktøy innen
personvern

Vurdering av
personvernkonsekvenser

Privacy Records
Komplett løsning
for protokoll over
behandlingsaktiviteter

Privacy Incident

E-læring

Håndtering av
For høyere
avvik/brudd på
kompetanse i
personopplysnings- personvern
sikkerheten

Book en samtale med oss!
Et verktøy for å gjennomgå personvernet deres slik at dere kan vise at
virksomheten verdsetter personvernet. Unngå straffegebyrer med vår velprøvde
metode!
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/

