
Ett verktyg för att utvärdera & 
åtgärda regelefterlevnad av GDPR



Vi vill göra regelefterlevnaden till en enkel
och naturlig del av ert arbete

Därför måste alla fokusera på dataskyddsfrågor
Vi är idag betydligt mer digitala i allt vi gör. Och vi är mästare på att samla på 
oss personuppgifter genom interaktioner med vår omvärld. All denna data kan 
innebära ett stort värde för organisationer, om den hanteras rätt. Ju mer insatt 
du är i hur data ska hanteras, desto större möjligheter har du att använda den.

I takt med att datainsamlingen har ökat, så har även medvetenheten hos allmänheten 
blivit större. Kraven på organisationers datainsamling och hantering ökar. Den stora 
datainsamlingen sätter den personliga integriteten på spel om den inte hanteras korrekt. 
Detta blir extra märkbart när det inte finns en enhetlig framarbetad överenskommelse för 
hur data ska hanteras för att gynna både organisation och individ. Osäkerheten bromsar i sin 
tur digitaliseringen och tillväxten i samhället. Det är med grund i detta som vi ser de juridiska 
förändringarna som skett inom dataskyddsområdet. Med EU:s Dataskyddsförordning ställs 
stora krav på alla organisationers insamling av personuppgifter och datahantering.

Lagstiftningen har hunnit ikapp och ställer krav
Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Den ställer krav på att 
organisationer har kontroll och tar ansvar för sin datainsamling och hantering. Gör man inte 
det blir det kostsamt. Förordningen innehåller bestämmelser om sanktionsavgifter på upp 
till 20 miljoner euro eller 4 % av den globala omsättningen. Den mediala uppmärksamheten 
och risk för varumärkesskador kommer också att öka för de som agerar fel och inte värnar 
om den personliga integriteten. Det är här som vi på Draftit Privacy kommer in i bilden. Vårt 
mål är inte att stressa dig med skrämselpropaganda, vi vill istället vara en trygg punkt för din 
organisation.

Så här tänker vi



Ett verktyg för att utvärdera & åtgärda
er regelefterlevnad av GDPR

Kartläggning & Utvärdering Rapporter & Översikter Händelseflöden

Åtgärdsförslag Ärendehantering Användarhantering

Från GAP-analys till åtgärdsförslag – säkra er 
regelefterlevnad av GDPR
Oavsett om du precis ska börja med ert dataskyddsarbete, eller har etablerat 
en dataskyddsorganisation, så behöver du utvärdera arbetet löpande och 
säkerställa er regelefterlevnad. 

Med vår lösning Privacy Evaluation får du ett verktyg som hjälper dig att 
skapa en överblick och GAP/nulägesanalys för regelefterlevnaden i ert 
dataskyddsarbete. Till analysen knyts sedan relevanta åtgärdsförslag baserade 
på er nuvarande status. Välkommen till en tydligare översikt och enklare 
regelefterlevnad.

Kartlägg, utvärdera och åtgärda 
Flödet i Draftit Evaluation består av tre huvudmoment: Kartlägg, utvärdera och 
åtgärda. Tillsammans skapar de en helhetsbild av er organisation i relation till aktuell 
dataskyddslagstiftning, och guidar er till hur ni kan bli ännu bättre. Efter genomförd utvärdering 
får du en tydlig rapport som visar er regelefterlevnad och understryker de områden som ni 
behöver åtgärda. Du tilldelar enkelt ärenden inne i systemet som knyts till nödvändiga åtgärder 
och personer.



Kartläggning & utvärdering
Det första momentet i Draftit Evaluation är att du eller ansvariga inom organisationen 
svarar på ett antal tematiserade frågor. Undersökningen syftar till att kartlägga ert 
dataskyddsarbete och regelefterlevnad, samt identifiera förbättringsområden. Ni kan göra 
hur många utvärderingar som ni vill, och därmed följa er utveckling över tid.
Evaluation finns i dagsläget för utvärdering av regelefterlevnad av GDPR.

Utvärderingen för GDPR innehåller följande kapitel:

• Grundförutsättningar

• Ledning/Styrning

• Dokumentation och nulägesanalys

• Integritetskänsliga personuppgifter

• Styrande dokument och riktlinjer

• Personuppgiftsbiträden

• Överföringar

• Information och samtycke

• De registrerades rättigheter

• Utbildningsinsatser

• Säkerhetsåtgärder

Funktioner i Privacy Evaluation

Rapporter & översikter
Baserat på dina svar i kartläggningen och utvärderingen så skapas en tydlig grafisk 
rapport över din organisations nuläge och status för regelefterlevnad inom GDPR och 
dataskyddsfrågor.

Varje kapitel är poängsatt baserat på dina svar. Rapporten innehåller även ett 
benchmark-avsnitt som sätter din poäng i relation till snittet för andra organisationers 
svar. Utöver poängsättning så skapas även automatiska notiser för de områden 
som du har, respektive saknar regelefterlevnad inom. Allt för att ge dig en så tydlig 
överblick som möjligt och hjälpa dig med vad du måste åtgärda.

Åtgärdsförslag
När regelefterlevnaden inom ett visst område delvis, eller inte alls efterlevs så 
kommer verktyget att flagga för detta i din rapport. Systemet kommer också att 
rekommendera relevanta åtgärder för att du ska kunna uppnå regelefterlevnad. 
Åtgärderna tar avstamp i lagstiftningen och beskriver hur du ska gå tillväga.



Användartyper
Evaluation innehåller en smart funktion för användarhantering. Du kan lägga upp 
olika ansvariga kontakter i systemet. Kontakter kan tilldelas hela eller delar av avsnitt i 
kartläggningar. Det kan alltså finnas någon som äger projektet men som inte själv aktivt 
svarar på frågor.

Händelseflöden
Eftersom Evaluation stödjer flera 

kontakter och svaranden, som i sin tur 
interagerar med ärendehanteringen, så 
kan mycket data skapas. Därför har vi 
tagit fram ett överskådligt händelseflöde.
Här får du en snabb överblick över vem som har gjort vad i systemet den senaste tiden.

 Molnbaserat  Responsivt  Fri support

Alltid i Draftit Privacys tjänster

 Dedikerad kontakt

Funktioner i Privacy Evaluation

Ärendehantering
Baserat på resultatet av en utvärdering 
kan du tilldela ärenden till ansvariga 
personer inom organisationen. De 
ansvariga kan sedan agera på ärenden, 
kommentera, lägga till dokument samt 
ändra status när ett ärende exempelvis 
är åtgärdat.



Vi ser fram emot att vara en del av ert
framgångsrika dataskyddsarbete

Verktyg och digitaliserad kompetens
Vi brinner för att göra regelefterlevnaden till en enkel och naturlig del av organisationers arbete. I 
takt med digitaliseringens framfart har fokus på den personliga integriteten ökat. Organisationer 
måste verka för att skydda och hantera känsliga uppgifter korrekt.

Vid ett lyckat dataskyddsarbete byggs inte bara förtroende, organisationen får även helt andra 
möjligheter att använda data som en konkurrensfördel. Med våra skalbara produkter säkrar och 
effektiviserar ni ert dataskyddsarbete i enlighet med GDPR & svensk kompletterande lagstiftning.

Allt vi gör baseras på en noga framarbetad standard
Att ha tillgång till pålitliga verktyg och kompetent personal är en förutsättning för att lyckas med sitt 
dataskyddsarbete. Alla våra produkter, hur de fungerar och hjälper dig, är framtagna efter en noga 
framarbetad standard för dataskyddsarbete. Vi kallar den för DBPP – Draftit Best Practice Privacy. 
Standarden är framtagen tillsammans med några av de främsta experterna på dataskydds- och 
integritetsfrågor inom EU.

Privacy Expert är en virtuell expert fylld med interaktiva juridiska 

handböcker, dokument och frågeservice som hjälper dig med 

dataskyddslagstiftningen

Privacy Records är ett verktyg för att kartlägga, registrera och 

administrera era behandlingar av personuppgifter i en så kallad 

registerförteckning.

Privacy E-learning hjälper dig att på ett effektivt sätt utbilda och 

kompetenssäkra medarbetarna i olika dataskyddsfrågor.

Glöm inte våra andra produkter & verktyg som hjälper dig med dataskyddsarbetet

www.draftitprivacy.se  040 25 88 80 info@draftitprivacy.com

Framtiden?


