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Privacy Expert

Kompetansestøtte, veileder og
spørsmålstjeneste
Privacy Expert er en kompetanseverktøy for deg som kommer i kontakt
med GDPR og personvernspørsmål i din arbeidshverdag. Finn tydelig
informasjon i håndboken og få veiledning om hvordan du kan resonnere i ulike
problemstillinger. Få hjelp til å bruke kompleks lovgivning i praksis. Spar tid med
dokumentmaler og sjekklister. Alle drar nytte av en digital håndbok, enten du har
mye kunnskap eller er ny på feltet.

Fordeler med Privacy Expert
• Bli personverneksperten i virksomheten din
• Følg en kvalitetssikret struktur
• Spar tid med fleksible dokumentmaler
• Hold deg oppdatert på nyheter og viktige endringer
• Ha lovverket lett tilgjengelig og alltid oppdatert

Populære emner i Privacy Expert
• Tredjelandsoverføring
• Databehandleravtaler
• Behandlingsprotokoll
• Kameraovervåkning
• Personopplysningshendelser
• Bransjeorientert innhold
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Hvorfor trenger
du som ekspert en
håndbok?
EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft i 2018.
Forordningen er fortsatt forholdsvis ny; det er mye som ikke
er avklart enda og det foreligger ikke mye praksis på området.
GDPR er en veldig generell, omfattende lovgivning som gjelder
i svært mange ulike situasjoner og i mange ulike land. Å anvende
personvernregelverket i praksis i en virksomhet stiller høye krav til de som
jobber med problemstillingene. Det krever innsikt i mange ulike deler, forståelse
for både helheten og detaljene, innsikt i den enkelte virksomhet, og hensyn til
norsk lovgivning som gjelder parallelt.
Den som har fått ansvaret for personvernet i en virksomhet trenger støtte for å
kunne jobbe effektivt og føle seg trygg på beslutninger og begrunnelser. Selv en
som er advokat eller sakkyndig har ofte et stort behov for en slik håndbok. Privacy
Expert er en nettbasert kompetansestøtte som tilstreber å fungere som en slik
håndbok.
Verktøyet hjelper deg å jobbe med personvernspørsmål på en gjennomtenkt
og metodisk måte. Håndboken veileder og gir svar på mange ulike spørsmål
vedrørende personvernlovgivningen, GDPR og praktisk anvendelse i ulike
sammenhenger. Håndboken beskriver GDPR grundig. Det er alt fra generell
informasjon, ordforklaringer, gjennomgang av viktige prinsipper, til utdypende
informasjon om ulike tema.
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Komplettere Privacy Expert med:

Privacy Records

Privacy DPIA

Komplett løsning
for protokoll over
behandlingsaktiviteter

Vurdering av
personvernkonsekvenser

Privacy Evaluation
Evaluering av
personvernetterlevelsen

Privacy Incident

E-læring

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

” 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!
Tolk og forstå personvernforordningen (GDPR) med Privacy Expert
– for en korrekt håndtering av personvernrelaterte spørsmål.
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/

