Opfylder din virksomhed krav og leverancer til

EU-PERSONDATAFORORDNINGEN?
Ved du, hvordan I bør forholde jer
til forordningens dokumentationskrav
og hvordan dette gøres i praksis?
Det gør vi,
og vi hjælper dig med at få styr på krav,
implementering og vedligeholdelse.
Vi har udviklet et koncept, der sætter din
virksomhed i stand til at få overblik og indblik,
så alle krav kan overholdes:
Start-up Workshop
Overblik, indsigt og konsekvenser

Dataanalyse
Realisering af dokumentation og leverancer
samt en risikovurdering

Fase-opdelt EU-Persondataforordningsprojekt
Planlægning, dokumentation, tekniske data-løsninger,
implementering, vedligehold
Resultatet af vores koncept: Din virksomhed opfylder forordningens krav.

Få overblik og indblik med os
Den 25. maj 2018 ratificeres EU-Persondataforordningen ved Databeskyttelsesloven i Danmark. Det betyder,
at alle virksomheder, der behandler
EU-borgeres persondata, skal have
styr på og have dokumenteret:
1 Hvilke persondata der anvendes
2 Formål med at anvende data
3 Hvem har adgang til data
4 Hvor data opbevares
5 Hvor længe data opbevares

START-OP WORKSHOP
Processen begynder med en Start-op
Workshop, hvor formålet er at gøre
virksomhedens ledelse og medarbejde
bekendt med EU-Persondataforordningen og dens konsekvenser for virksomheden. Denne workshop danner
grundlag for virksomhedens videre aktiviteter og realisering af processerne.

Management of Value Group har udviklet et ”best-practice” koncept, der
gør din virksomhed i stand til at overholde krav og leverancer.

DATAANALYSE
Med en MS-Word skabelon gennemføres en analyse, der klarlægger anvendelsen af persondata og definerer
de processer, som virksomheden skal
anvende for realisering af forordningens leverancer. Endelig foretages en
risikovurdering af forordningens effekt
hos virksomheden, og der afsluttes
med en anbefaling af aktiviteter, der
bør iværksættes samt en vurdering
af, om der skal iværksættes et projekt
for implementering i virksomheden.

Kontakt os
Yderligere information om, hvordan
din virksomhed bliver i stand til at
opfylde EU-Persondataforordningens
krav og leverancer, får du hos Management of Value Group. Vi hjælper
dig trygt videre og helt i mål.

FASEOPDELT PROJEKT
EU-Persondataforordningsprojektet
er et faseopdelt organisatorisk projekt, hvor det ved hver faseafslutning
vurderes, om projektet skal fortsættes
eller afsluttes. Med andre ord... vi er
der kun, så længe I har brug for os!

Derudover skal der foreligge dokumentation på, hvorledes følgende
leverancer håndteres:
· Indsigtsanmodning
· Retten til at blive glemt
· Underretning ved databrud

Skræntevej 20 · DK-3210 Vejby · T +45 7020 7902 · www.movgroup.dk

