GDPR – Rådgivare
GDPR är så mycket mer än att bara se över sina system. Det handlar mycket
mer om hur man definierar sina roller och behörigheter, sina instruktioner och
processer, sitt hela arbetssätt. Men vart befinner du dig och vad behöver just du
göra. Vi hjälper till att kartlägga din situation och få ett beslutsunderlag kring
vad du behöver göra för att vara klar till den 25 maj 2018.

GDPR ERBJUDANDE
Övergripande Statusanalys – 2 timmar
Har du inte börjat tänka på GDPR mer än på ett övergripande plan? Då rekommenderar vi
ett inledande möte för att få en översikt. Befinner du dig här så behöver du börja din resa mer
eller mindre omgående. Naturligtvis handlar det om ditt företags storlek och vilka personuppgifter ni
har i era register.
Vi har ett gemensamt inledande möte som tar ca 2 timmar. Under mötet går vi igenom er situation
och gör en grov analys. Eftet mötet gör vi en avstämning av status och ni får ett beslutsunderlag för
nästa steg.

Utbildning kring GDPR och hur det påverkar organisationen - 1 dag
Du kanske har kommit en bit och kanske påbörjat ett projekt men fastnat därför att den egna tiden
och/eller kompetensen inte finns. För er är det viktigt att inte tappa farten för snart är tiden ute.
Vi kan här hjälpa er med begrepp och förklaringar och baserat på era respektive förutsättningar
sätter vi ihop olika typer av workshops. Den här dagen går vi in mer på djupet. Vad är, påverkar,
begrepp, roller, funktioner, situationer, ansvarsområden, registerhantering, var finns data,
genomgång av befintliga gallringsrutiner.
Du kan välja om du vill vara liten eller större grupp. Vi rekommenderar att ha med personer från olika
delar av organisationen - generellt ledning/beslutsfattare.

GDPR – Rådgivare
Djupanalys - 2 dagar
Kanske har du kommit nästan ända fram, men kan kanske behöva en sista genomlysning av det ni har
gjort ”har vi tänkt rätt”. Eller så har ni behov av att se över dagens processer och dokumentation
men det är svårt att hinna med.

De här dagarna går vi in på detaljer; var finns er data, hur ser era rutiner ut idag, hur ser
uppföljningen ut, planera för utbildning i organisationen, efterlevnad efter den 25 maj,
stresstest, rutiner för registerutdrag, dataportabilitet, rapportering till
integritetsskyddsmyndigheten (fd datainspektionen), rutiner kring rapportering, vilka är
egentligen ansvariga.
Att jobba med GDPR är en never ending story!
Här är det också viktigt att se hur ni ska hantera den fortsatta informationssäkerheten inom
företaget såsom On/off boarding. Speciellt om du jobbar med tjänster mot kund så är det
enormt viktigt att ha rutiner för vad som händer när de slutar; vilka system har de jobbat i,
vilka projekt är de med i - de måste tas bort så fort deras anställning tar slut. Har ni koll på
det?

Läs mer här:
http://digitalisering.innofactor.se/blogg/aer-du-troett-paa-gdpr-tjatet/
Kontakta oss för att diskutera just kring vilken fas du befinner dig så tar vi fram ett förslag
utifrån dina behov.
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