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HVORFOR

Databeskyttelsesforordningen er en
EU-forordning, som beskriver, hvordan virksomheder skal beskytte og
behandle personlige oplysninger.
Det er et krav, at alle virksomheder
følger disse krav, og det kan derfor
have store konsekvenser, hvis ikke
jeres virksomhed har styr på lovgivningen omkring GDPR.
Beskyttelse af personoplysninger
skal være tænkt ind i designet af
systemer og processer. Software,
systemer og processer skal være
opbygget, så de opfylder principperne for databeskyttelse.
I fremtiden skal al software kunne
slette data helt. Organisationerne
skal som standard kunne behandle
den minimale, nødvendige mængde
data.

HVAD

HVORDAN

Vi arbejder målrettet og dedikeret
på at hjælpe dig med igangsættelsen
af processen, hvordan du bør forholde dig til forordningens mange
krav, og hvordan de implementeres,
så din organisation er klar til at behandle persondata i henhold til
EU-forordningen.

• Kortlægning af virksomhedens nuværende håndtering, samt hvilke
aktiviteter, der skal gennemføres.

Med et GDPR eftersyn får du overblik og hjælp til at komme i gang
eller videre i jeres proces.

KONTAKT:

• Beskrivelse og dokumentation af
alle databehandlinger.
• Gennemgang og opdatering af
privatlivspolitikker.
• Samling på eksterne databehandlere og databehandlingsaftaler.

Vi skaber overblik over:
• Data
• Leverandører (databehandlere og
driftsleverandører)
• Dokumentation

Pris Kr. 22.500,-

• Gennemgang af HR, salg og
marketing.
• Gennemgang af IT-sikkerheden og
netværk.
• Sikring af, at alle interne procedurer i forhold til registreredes
rettigheder er på plads og/eller
implementeret.
• Dokumentation af virksomhedens
relevante GDPR-dokumenter
til fremvisning for Datatilsynet

PROCESFORLØB:

Indl. møde
Handlingsplan &
Vejledning

Tal og Tankers rådgivere og it-arkitekter arbejder metodisk igennem
hele forløbet. Vi hjælper med:

Workshop
3 timer

Fyraftensmøde
Generel
gennemgang
& QA

Udarbejdelse
af rapport

100 %
GDPR
implementering
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