SAFE Persondata

PAXSAFE Persondata
Dit svar på persondataforordningen
Både store og små, offentlige som private, pengeinstitutter som vvs-virksomheder - alle skal efterleve forordningen.
Forordningen betyder, at virksomheder dybest set bliver nødt til at revurdere og omstrukturere den måde, hvorpå de opsamler
og håndterer erhver form for personoplysninger. Virksomheder skal kunne dokumentere overholdelse af forordningen ved
hjælp af interne procedurer og politikker.

Hvorfor PaxSafe Persondata?
Det skal være nemt og hurtigt at få styr på juraen. I løbet af få timer er det muligt at få styr på de processer, som loven stiller krav
om. PaxSafe Persondata er udviklet med enkelthed og overblik for øje og programmet hjælper dig med at gennemgå og beskrive
virksomhedens aktiviteter, som vedrører persondata. Programmet leder dig igennem en styret proces og stiller dig en række
spørgsmål, som du skal besvare. På baggrund af dine besvarelser genererer programmet de relevante dokumenter og samler
dem et sted. Dermed er dokumenterne lette at finde, når de skal bruges.

Det du får

PaxSafe Persondata

•

Ubegrænset antal brugere til programmet, således at I kan
samarbejde om løsningen af opgaven.

•

Programmet auto-genererer og præsenterer de lovpligtige
dokumenter eksempelvis databehandleraftaler.

Log på og besvar spørgsmål. PaxSafe
Persondata genererer og samler de
relevante dokumenter:

•

Ønsker Datatilsynet adgang til nogle af dine dokumenter
skal du bare trykke på ‘download’ og sende dem afsted.

•

Sikkerhedshændelser, der involverer persondata, skal
rapporteres til myndighederne inden for 72 timer.
Programmet indeholder en funktion, som gør det muligt for
dig hurtigt og nemt at registrere og anmelde et databrud.

•

Et dashboard giver dig det fulde overblik over jeres
aktiviteter og de dokumenter, som du har udarbejdet.

•
•
•
•
•
•
•

Databehandleraftaler
Samtykkeerklæringer
Behandlingsfortegnelser
Databeskyttelsespolitikker
Databrudsrapporter
Databrudsunderretninger til Datatilsynet
Aftaler om fælles dataansvar

Sådan gør du
1. Du køber et abonnement inklusiv nogle timers
ekspertrådgivning.

Abonnementet inkluderer
gratis eksperthjælp
Virksomhedsstørrelse

Priser v/1 år

2. Du logger på PaxSafe Persondata.
3. Du udvælger de relevante aktiviteter for din
virksomhed.
Priser v/3 år

1-5 ansatte

5.000,-

10.000,-

6-10 ansatte

7.000,-

14.000,-

11-20 ansatte

12.000,-

24.000,-

21-50 ansatte

15.000,-

30.000,-

51-100 ansatte

18.500,-

37.000,-

4. Du besvarer forskellige spørgsmål, og de
relevante dokumenter genereres.
5. Du kontakter SecuriPax for eksperthjælp på de
områder, hvor du måtte have behov for dette.
6. Programmet samler alle dine dokumenter.
7. Du kan altid tilgå dokumenterne og opdatere
dem, når du har behov for det.

Du får ret til hvert år at trække på nogle timers rådgivning. Det kan
være, at du gerne vil have hjælp til eksempelvis at gennemskue og
beskrive din it. De relevante risikovurderinger kan ligeledes være
krævende at udarbejde, og her kan vi også være behjælpelige.
For virksomheder op til 10 ansatte indgår op til 2 timers rådgivning
og for virksomheder med flere ansatte indgår op til 4 timers
rådgivning om året.
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