
Privacy Records

Produktblad



Oversikt over all behandling av 
personopplysninger i ett system

Hva er en behandlingsprotokoll?

Alle slags behandlinger av personopplysninger i en virksomhet skal beskrives og 
dokumenteres. I følge personvernforordningen skal en virksomhet kunne
presentere protokoll over behandlingene.

En slik behandlingsprotokoll inneholder blant annet en oversikt over hvilke 
behandlinger virksomheten utfører, hvordan disse utføres og hva formålet med 
behandlingene er.

Med Privacy Records tilbyr vi en klar og enkel måte å samle virksomhetens 
behandling av personopplysninger i ett system. Vårt verktøy gir virksomheter 
muligheten til å forenkle arbeidet med å opprette og holde ved like en 
behandlingsprotokoll, slik at dere kan fokusere på kjernevirksomheten og samtidig 
være trygg på at dere etterlever GDPR.

Fordeler med Privacy Records 
• Tydelig kontroll og oversikt

• Juridisk sikret materiell

• Tilgangsstyring av innholdet

• Mulighet til å delegere oppgaver innad i virksomheten

• Ta fram rapporter

• Søk og filtrer ut informasjon

• Importer fra Excel
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Privacy Records sikrer:

At du overholder kravene i artikkel 30 i GDPR: Protokoll over 
behandlingsaktiviteter 

Språk

• norsk

• svensk

• engelsk



Nærmest alle virksomheter er forpliktet til 

å opprette en behandlingsprotokoll; både 

behandlingsansvarlige og databehandlere

I henhold til artikkel 30 nr.1 i personvernforordningen skal den 
behandlingsansvarlige virksomheten opprette og vedlikeholde en protokoll 
som viser virksomhetens håndtering av registrerte personopplysninger. 
Behandlingsansvarlig er nesten alltid en juridisk person. Det er således ikke en 
fysisk person som utad, overfor Datatilsynet og de registrerte, er ansvarlig for 
behandlingsprotokollen.

Databehandlers protokoll
Det er også plikt for databehandlere til å føre protokoll over behandlingsaktiviteter. 
Hva den skal inneholde står i artikkel 30 nr. 2. I Privacy Records finner dere 
protokollmaler både for behandlingsansvarlig og databehandler.
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Book en samtale med oss!
Opprett og vedlikehold protokollen deres på en enkel og effektiv måte! Med 
Privacy Records oppfyller du kravene i artikkel 30 i GDPR og får praktisk støtte 
underveis.

Les mer og book en samtale

Komplettere Privacy Records med: 

Privacy Expert          Privacy DPIA          Privacy Evaluation       Privacy Incident         E-læring
Vurdering av 
personvern- 

konsekvenser

Kompetanse-
verktøy innen 
personvern

Evaluering av 
personvern- 
etterlevelsen

Håndtering av 
avvik/brudd på 

personopplysnings-
sikkerheten

For høyere 
kompetanse i 
personvern

Med modulene fra Visma Draftit kan vi enkelt og 
effektivt vedlikeholde vår behandlingsprotokoll 
(Records)

Taisiia Demina, Personvernombud, Høyskolen Kristiania,

”

”

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/

https://www.visma.no/gdpr-losninger/protokoll-over-behandlingsaktiviteter/
https://www.visma.no/draftit/
https://www.linkedin.com/company/35526721/admin/

