
Personvern på en enkel måte

Privacy Expert Privacy E-learning Privacy Evaluation

Privacy Records Privacy DPIA



Privacy E-learning
Gjør ansatte til personvernnerder på kun 30 min!
Utdann ansatte og sørg for nødvendig kunnskap om personvern med 
Privacy E-Learning. Ta våre kurs når og hvor du vil, enten på data, mobil eller 
nettbrett. Onlinekursene består av forskjellige moduler og avsluttes med en 
kunnskapstest som vises i statistikken. 

Løsninger fra Draftit Privacy 

Intro til GDPR

Viktige begreper 

Sensitive personopplysninger

Følg statistikk i administrasjonspanelet

Meld på og kommuniser med ansatte digitalt

Importer til eksisterende læringssystemer (LMS)

Tilpass innhold etter behov

Fordeler:

Moduler:

Privacy Expert
GDPR på et språk du kan forstå 
Privacy Expert er en juridisk håndbok som forklarer personvern på en enkel 
måte og hjelper deg med å forstå loven. Søk opp emner og tips i guiden 
slik at arbeidet med GDPR går raskt og smertefritt for seg. Hvert kapittel 
er linket til relevant lovgivning, retningslinjer fra EU og mye mer. Utnytt vårt 
bibliotek fylt med maler for policyer, rutiner og andre viktige dokumenter slik 
som personvernerklæring og databehandleravtale. Hold deg oppdatert med 
nyhetsfeeden og slå opp vanskelige begrep i ordlisten.  

Kontinuerlig tilgang til en pålitelig kilde for personvern 

Forstå loven uten å være jurist 

Unngå feil og følg en kvalitetssikret metode for personvern

Spar tid med dokumentmaler

Fordeler:

Personvernprinsippene

Individets rettigheter

Kunnskapstest



Webløsninger fra Draftit Privacy

Identifiser svakheter og fokuser på løsninger

La team samarbeide og delegere arbeidsoppgaver

Visualiser compliance status og behold motivasjonen

Skriv ut rapporter for å dokumentere fremgang 

Fordeler:

Privacy Evaluation 
Er du klar for inspeksjon?
Kartlegg og analyser virksomhetens innsats for å etterleve GPDR. 
Applikasjonen inkluderer et digitalt spørreskjema som måler hvordan dere 
ligger an og hjelper dere samtidig med å identifisere forbedringsområder. 
Privacy Evaluation linker hver oppgave til lovkrav og forklarer dem på en enkel 
måte.

Moduler: 
Styring og ledelse

Kategorier av opplysninger

Rutiner og retningslinjer

Databehandlere

Overføring til tredjeland

Informasjon og lovlig grunn

Indiviets rettigheter 

Utdanning

Sikkerhetstiltak

Privacy Records
Ta kontroll over behandlingsaktivitetene
Protokollfør alle behandlingsaktiviteter og etterlev Artikkel 30 i GDPR. 
Applikasjonen vil hjelpe deg med å registrere hver behandling av 
personopplysninger korrekt i et digitalt skjema. Skap den nødvendige 
oversikten over alle behandlinger og tilknyttede systemer, dokumenter og 
bedrifter. Forklaringer og referanser til loven gjør jobben mye enklere enn når 
du sitter med et regneark og lar alle ansatte bidra til å få jobben gjort.

Opprett en korrekt protokoll med det samme

Følg statusen på hver behandling

Hurtigregistrer med forhåndsdefinerte spørsmål

Tildel oppgaver og samarbeid om å kartlegge

Vær klare for tilsyn med rapporter som regneark og pdf

Bli veiledet digitalt og få jobben gjort selv 

Fordeler:



Webløsninger fra Draftit Privacy 

Samle alle konsekvensvurderinger på ett sted

Importer beskrivelser fra din protokoll i Privacy Records

Håndter risiko og unngå feilslåtte lanseringer

Visualiser total risiko med grafer og matriser

Fordeler:

Privacy DPIA
Reduser risiko ved behandling av personopplysninger 
Hver ny behandling av personopplysninger må vurderes, skal du etterleve 
Artikkel 35 i GDPR. Applikasjonen hjelper deg med å avgjøre når en «DPIA» bør 
gjennomføres og å analysere eventuelle negative konsekvenser og risikoer 
ved en behandling. Utfallene dokumenteres slik at du enkelt kan vise frem 
resultatene ved en inspeksjon i tillegg til å skrive ut rapporter. Vurder risikoprofil 
ved hjelp av risikomatriser.

www.draftitprivacy.com

DraftitPrivacy

+47 23 65 11 40





 info@draftitprivacy.com

Alltid i våre applikasjoner

 SaaS  Responsivt  Gratis support  Kontaktperson

La oss sammen sørge for at arbeidet med 
personvern blir en suksess!

Hva nå?

https://www.draftitprivacy.no/
http://



