DPO Advisor som GDPR-værktøj
DPO Advisor findes nu i en præ-udfyldt udgave til jeres virksomhed

Hvorfor er det relevant for vores firma
Alle virksomheder med eget CVR-nummer har de samme forpligtelser efter den nye
persondataforordning, og som en virksomhed hvor personfølsomme data bliver behandlet dagligt er
det vigtigt at have styr på det juridiske. Firmaet er ikke kun ansvarligt overfor kunderne men også
ansatte og gæster.
Det betyder at virksomheden skal udarbejde og vedligeholde dokumentation for arbejdet med
persondata. Det kan blive en bekostelig affære og koste mange timers arbejde.
Med DPO Advisor får virksomheden en cloud-baseret løsning, der ved tryk på en knap kan producere
den lovpligtige dokumentation I skal have.
DPO Advisor er udviklet af DPO Advisors egne jurister og udviklere og er lavet specifikt til den danske
udgave af GDPR Forordningen. Udgaven kan skræddersys til fagområder og
freelancere/selvstændige.

Den lovpligtige virksomheds pakke indeholder alt det I skal have
Pakken giver jer alt det I er forpligtiget til at dokumentere efter den nye persondataforordning:
•
•
•
•
•
•

Behandlingsfortegnelser. Præ-udfyldte fortegnelser/aktiviteter, der dokumenterer på hvilke
områder der behandles persondata i virksomheden. Fortegnelserne er udarbejdet i
samarbejde med Jurist Daniel Hartfield-Traun.
Oplysningsmeddelelser dækker præ-udfyldte privatlivs- og cookie politikker
Databehandleraftaler. Der er mulighed for at oprette ubegrænsede nye
databehandleraftaler.
Interne logs i tilfælde af sikkerhedsbrud. Disse skal føres af virksomheden så de evt. kan
udleveres til datatilsynet ifm. et tilsyn eller ad hoc besøg.
Præ-udfyldt eksempel på en risikovurdering og konsekvensanalyse, der beskriver, hvordan
virksomheden/bestyrelse forebygger sikkerhedsbrud og misbrug af persondata i forhold til
det fastlagte sikkerhedsniveau
Præ-udfyldt eksempel på databeskyttelsespolitikker for virksomheden. Dokumentet
omfatter procedurer for virksomhedens arbejde, der forebygger sikkerhedsbrud og tab af
persondata samt instruks i tilfælde af sikkerhedsbrud.

DPO Advisor giver jer desuden:
•
•
•
•
•

Juridisk bistand i forbindelse med tilsyn. Hvis virksomheden indkaldes af datatilsynet, bistår
DPO Advisors jurister gratis på det første møde.
Ubegrænset antal brugere. Alle ansatte i virksomheden kan oprettes i systemet
Automatisk juridisk ajourføring. DPO Advisor opdaterer løbende systemet, så det altid
efterlever de juridiske krav i persondataforordningen.
Gratis opdateringer i abonnementsperioden. DPO Advisor opdaterer løbende systemet med
nye funktioner og skabeloner uden omkostninger.
Fri support af DPO Advisor systemet fra DPO Advisor.

•
•

Gratis nyhedsbreve fra DPO Advisor med tips og tricks til DPO Advisor, seneste nyheder
omkring lovgivningen, opdaterede skabeloner og gode råd i forhold til databeskyttelse.
GDPR dage – 3 om året – disse afholdes hhv i Aalborg og i København

Hvad skal virksomheden selv gøre?
Det eneste I skal gøre, er at gennemgå dokumentationen for de præ-udfyldte
fortegnelser/aktiviteter i virksomheden egen del af løsningen og evt. rette eller tilføje efter behov.
Dette kan normalt gøres på 1 time.
Derefter bør I, som en del af jeres arbejde, foretage et årligt eftersyn af virksomhedens
dokumentation og processer. Skal der tilføjes eller ændres i behandlingsfortegnelsen? Er der
ændringer til databehandleraftalerne? Er der behov for opdatering af databeskyttelsen?

Kom godt i gang pakke
Hvis I har brug for yderligere hjælp til at gennemgå eller færdiggøre Jeres persondata profil kan
tilbyde jer en ”godt i gang pakke” med gennemgang af DPO Advisor og 1 times advokatbistand for
3.000.- kr.

Priser:
Licens
Pris v/ 1 år
1 – 5 ansatte
2.000,6 – 10 ansatte
4.000,11 – 20 ansatte
6.000,21 – 50 ansatte
9.000,51 – 250 ansatte
12.500,251 – 1.000 ansatte
20.000,Over 1.000 ansatte
30.000
Timepris: 1.500.Kopiering af data fra et firma til et andet: 3.000.-

Pris v/ 2 år
3.300,6.600,9.900,14.850,20.625,32.000,48.000,-

Pris v/3 år
4.000,8.000,12.000,18.000,25.000,40.000,60.000,-

