GDPRManager
Gör det enkelt att efterleva GDPR!

General Data Protection Regulation (GDPR)

Den webbaserade lösningen har ett tydligt arbetsflöde
med heltäckande vyer för enkel insyn i organisationens alla

28 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen General

register och över uppgifter som behandlas med en central

Data Protection Regulation (GDPR) in med hårdare krav för dig

godkännandehantering för organisationens personuppgifts-

som hanterar personuppgifter. Upp till 20 miljoner euro, eller

ansvariga. Givetvis är GDPR Manager konfigurations-och

4% av den globala årsomsättningen står på spel (gäller den

anpassningsbar.

privata sektorn) om organisationen inte följer reglerna.

KOM
IHÅG

Ni behandlar personuppgifter i allt från
lönelistor till sociala medier och appar!

* GDPR Manager säkerställer inte i sin grund att organisationens
register och arbetssätt kring personuppgiftshantering uppfyller kraven
i den nya dataskyddsförordningen. Kravställning och kvalitetssäkring av
GDPR Manager måste göras ur ett verksamhetsperspektiv som vi gärna
hjälper er med.

Vad är GDPR Manager?
GDPR Manager är ett effektivt stöd för inventering, kontroll och
efterlevnad av GDPR*.

GDPR Manager hanterar:
• Nya registeranmälningar

När ett nytt register ska anmälas och personuppgiftsansvariga
behöver samla information från personuppgiftsbiträden och
ansvariga för registret är lösningen ett effektivt stöd. Det är en-

• Inventering av system som innehåller personuppgifter
• Förfrågningar om utdrag från privatperson

kelt att hantera ansökningsförfrågningar, skapa registermallar

• Roller och rättigheter (hanteras i administrationsvy).

samt så underlättar den omfattande sökfunktionen arbetet. Det

• Anpassningsbar efter organisationens grafiska profil

administrativa arbetet reduceras till några få minuter!
Automatisk bevakning av:
GDPR Manager underlättar den automatiska bevakningen av
viktiga händelser som organisationen har ett ansvar för vid
hantering av personuppgifter. Lösningen är också ett stöd för

• Nya registreringar
• Kompletteringar

inventering av system som innehåller någon form av person-

• Viktiga händelser (t.ex. giltighetstid och årlig översyn)

uppgifter.

• Ansvariga som slutar

För prisbild och frågor:
Ola Persson
+46 702 655 716

ola.persson@mogul.com

www.gdprmanager.se
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