Din virksomheds svar på persondataforordningen

Hvem er vi?

To måder at løse kravet på

Vi er en mindre dansk IT virksomhed

A. I gennemgår samtlige systemer og

bestående af jurister,

data som jeres virksomhed

IT sikkerhedskonsulenter og

behandler. Dette inklusiv samtlige

IT udviklere med kontor i

pc’er, servere, IT systemer og evt.

Aalborg og Glostrup.

dropbox og eller onedrive.
B. Udfyld jeres aktiviteter i DPO
Advisor og vær klar på 2 timer

Dit svar på persondataforordningen
DPO Advisor er din virksomheds
løsning på persondataforordningen,
som træder i kraft d. 25. maj 2018.

Få timers investering

Vi har udviklet et program,

Med DPO Advisor vil det tage de

DPO Advisor, der gør det nemt og hur-

fleste virksomheder 2-4 timer at få

tigt for alle at få styr på juraen, uden en

styr på alle aktivteter, som loven

større investering i advokathonorar.

stiller krav til i forhold til den nye
persondataforordning.

DPO Advisor er udviklet ud fra et princip om, at det skal være nemt og hurtigt

Hvad koster DPO Advisor?

at gennemgå de aktiviteter jeres

DPO Advisor kan købes fra

virksomhed har, i forhold til

2.000 kroner for et år, med

persondataforordningen. Med DPO

mulighed for tilkøb af

Advisor kan I hurtigt og nemt tilføje de

konsulentbistand.

specifikke personhenførbare data til den
respektive aktivitet.
GDPR stiller krav til alle
Persondataforordningen stiller et krav til
alle. Frisører såvel som revisorer og
boligforeninger. I det øjeblik en
kontaktoplysning er gemt i virksomheden,
så skal din virksomhed have
dokumentation på hvor, hvornår og
hvordan I benytter disse informationer.
DPO Advisor I 40209034 I www.dpoadvisor.com

Professionel rådgivning
Hos DPO Advisor har vi flere
partnere i form af advokater, revisorer og IT konsulenter, som står
klar til at hjælpe jer med at komme
i mål. Print den samlede oversigt,
eller gem den som pdf fil i jeres
reception således, at den altid er
tilgængelig på foranledning.

DPO Advisor er bygget op med et princip om et enkelt visuelt
udtryk, som skal gøre det enkelt, let og hurtigt at gennemgå de
forskellige emner I har i forhold til persondataforordningen.

Dashboard

Virksomhed

Her får du det fulde

De krav persondataforordningen

overblik over jeres aktiviteter. Du

stiller er ikke en en-mandsopgave.

kan let tilgå alle de vigtige

Der er derfor mulighed for at

dokumenter. Med søgefeltet

oprette ubegrænset antal brugere

skriver du f.eks.CPR-nummer og så

der kan tilgå DPO Advisor.

finder DPO Advisor alle relevante
dokumenter.

Databeskyttelse
Et af principperne for behandling af
personoplysninger er fortrolighed
og integritet. Derfor har DPO
Advisor indlejret et modul kaldet
databeskyttelse. Her hjælper DPO
Advisor din virksomhed med at løfte
sikkerhedsniveauet. Dette sker ved
hjælp af en række spørgsmål som
din virksomhed tager stilling til.

Databehandler
Den nye lovgivning indebærer også, at
I som virksomhed laver
databehandleraftaler. Det betyder, at
såfremt personoplysninger behandles
eksternt på vegne af jer, så skal der
laves en databehandler aftale. Vi har
indbygget et modul i DPO Advisor, der
auto-genererer en databehandleraftale,
som er klar til indgåelse. Alt i skal gøre
er at svare på få og enkle spørgsmål.

Indrapportering

Aktiviteter

Oplever jeres virksomhed brud

DPO Advisor auto-genererer og

på persondatasikkerheden, skal

præsenterer skriftlige udgaver af

dette registreres og i nogle tilfælde

jeres dokumenter i

anmeldes til datatilsynet inden for

overensstemmelse med reglerne.

72 timer. Vi har indbygget et modul

Skulle datatilsynet anmode om, at

i DPO Advisor som netop gør din

din virksomhed stiller disse

virksomhed i stand til hurtigt og

dokumenter til rådighed er det

nemt at registrere og anmelde et

eneste du skal gøre at trykke

eventuelt brud.

download og sende dem afsted.

