
Evaluer & iverksett 
personvernarbeidet



Vi gjør etterlevelse av regelverket til en
enkel og naturlig del av arbeidet

Derfor må alle fokusere på personvern
Vi blir stadig mer digitale i alt vi foretar oss. Samtidig har vi også blitt mestere 
til å dele personopplysninger med omverden. Mange opplysninger kan være 
verdifulle for virksomheten, og må behandles korrekt. Jo mer kunnskap du har 
om reglene for håndtering av personopplysninger, jo mer vil du kunne dra nytte 
av dem.

I takt med at personopplysninger deles hyppigere, har også interessen for personvernet 
økt. Innsamling av store mengder data kan true den enkeltes integritet, både 
grunnleggende rettigheter og friheter. Dette har medført et behov for å modernisere og 
skjerpe kravene til håndtering av personopplysninger på tvers av landegrenser. Mangelen 
på et felles regelverk i Europa har skapt usikkerhet, som nå reduseres med innføringen av 
Personvernforordningen (GDPR). Dette vil resultere i en ny Personopplysningslov i Norge 
som stiller strengere krav til virksomheters håndtering av data.

Personvernforordningen er vedtatt og stiller krav
Personvernforordningen trer i kraft den 25.mai 2018 i hele EU og EØS. Den nye 
lovgivningen stiller strengere krav til at virksomheter tar ansvar og holder god kontroll 
over håndtering av personopplysninger for å beskytte individet. Forordningen inneholder 
bestemmelser om bøter opptil 20 millioner EUR eller 4% av global omsetning. Risikoen 
for negativ publisitet i media og skadet varemerke vil også øke for de som trår feil. 
Det er her Draftit Privacy kommer inn i bildet. Vårt mål er ikke å stresse deg med 
skremselspropaganda. Vi vil i stedet være en støttespiller.

Slik tenker vi



Et verktøy for å evaluere samsvar med GDPR

Evaluering Rapporter Nyhetsfeed

Tiltak Sakshåndtering Tilgangsstyring

Ditt internkontrollverktøy for personvern
GDPR Evaluation hjelper deg med å evaluere på en systematisk måte hvordan 
virksomheten ligger an i forhold til kravene i GDPR. For å kunne dokumentere 
ansvarlighet er det viktig å gjøre løpende vurderinger av hvordan virksomheten 
håndterer personopplysninger. Produktet er nyttig både for virksomheter som 
nettopp har startet med tilpasningen til GDPR og de som allerede har en etablert 
internkontroll på plass. Velkommen til en enklere løsning for personvernarbeidet!

 

Fra kartlegging til gjennomføring 
Ved hjelp av verktøyet analyseres virksomhetens status i forhold til kravene i GDPR. 
Kartleggingen foregår ved at et antall spørsmål besvares innenfor 11 sentrale områder 
virksomheten bør ha kontroll over. GDPR Evaluation identifiserer tiltak som bør iverksettes 
for å forbedre internkontrollen og oppnå etterlevelse med GDPR. Deretter kan virksomheten 
omgående starte arbeidet med å oppfylle kravene til behandling av personopplysninger. Lag 
rapporter og dokumentér fremgangen underveis.



Evaluering
Det første steget innebærer at administrator oppretter prosjekter hvor et antall kapitler 
må besvares for å kartlegge statusen for personvernet. Prosjektene danner grunnlaget 
for evalueringen og resulterer i en gap-analyse. Du kan tildele kapitler til ansatte med 
kompetanse på området.  

Evalueringen for GDPR inneholder kapitlene:

• Grunnforutsetninger

• Ledelse og styring

• Sensitive personopplysninger

• Rutiner og retningslinjer

• Databehandlere

• Overføringer

• Informasjon og samtykke

• Registrertes rettigheter

• Utdanning

• Sikkerhetstiltak

Funksjoner i GDPR Evaluation

Dashboard og Rapporter
På førstesiden vises et dashboard som fremstiller alle aktive prosjekter og deres 
poengscore. En grafisk rapport kan tas frem i PDF og viser stausen for hvert enkelt 
prosjekt. Hvert kapittel får en egen poengsum. Automatiske varsler opprettes for de 
kapitlene hvor du ikke oppfyller kravene. Dette er for å gi deg et tydelig overblikk og 
mulighet til å raskt ta tak i problemer.

Anbefalte tiltak
Verktøyet vil flagge de områder som ikke etterlever reglene og anbefale tiltak 
som kan hjelpe dere med å oppfylle kravene i GDPR. Tiltakene referer til artikler i 
regelverket.



Tilgangsstyring
Du kan enkelt styre brukertilganger til verktøyet ved å registrere kontakter og tildele 
rettigheter. Skill mellom ansvarlig for et helt prosjekt eller en ansvarlig for et enkelt 
kapittel i prosjektet, og la prosjekteieren få hjelp til å gjennomføre evalueringen.

Nyhetsfeed
Produktet støtter flere brukere og 
prosjekter som igjen genererer mye 
data. I nyhetsfeeden på dashboaret 
holder du oversikt over hvem som har 
gjort hva den siste tiden.

 Skybasert  Responsivt  Fri support

Alltid i Draftit Privacys tjenester

 Dedikert kontakt

Funksjoner i GDPR Evaluation

Sakshåndtering
Saker opprettes basert på 
evalueringen dere utfører. Samarbeid 
og deleger saker til kolleger med rett 
kompetanse. Kommentarfunksjoner og 
opplastingsmuligheter tilrettelegger for 
dialog og dokumentasjon. 



Vi bidrar til et vellykket personvernarbeid

Verktøy med innebygget juridisk kompetanse
Vi brenner for å gjøre det enkelt å følge personopplysningsloven, slik at det blir en naturlig del av 
arbeidet. I takt med digitaliseringens fremmarsj, har fokuset på den personlige integriteten økt.

Virksomheter må ha en fungerende internkontroll for å beskytte og håndtere personopplysninger 
korrekt. Gjennom et vellykket personvernarbeid opparbeides ikke bare tillit, men også muligheten 
til å skape konkurransefordeler. Ved hjelp av våre verktøy og juridiske kompetanse sikres og 
effektiviseres tilpasningene til GDPR.

Alt vi gjør baseres på en kvalitetssikret metode
En forutsetning for å lykkes vil være å ha tilgang til pålitelige verktøy og kompetent personale. 
Alle våre produkter reflekterer vår kvalitetssikrede metode for personvernarbeid. Verktøyene er 
utviklet i samarbeid med våre eksperter som er blant de fremste innenfor personvern i EU.

Privacy Records hjelper deg med å skape den obligatoriske 

protokollen over behandlinger av personopplysninger, iht Art.30 

GDPR. Registrer, kartlegg og samarbeid i ett system.

Privacy E-learning hjelper deg med å utdanne personale 

innenfor personvern på en effektiv og sikker måte. Gjennomføring 

dokumenteres med statistikk.

Glem ikke de andre produktene våre 

www.draftitprivacy.no 23 96 48 86 info@draftitprivacy.no

Fremtiden?


