Kompetensutveckla medarbetarna
inom Dataskyddsfrågor

Hur påverkar ni den personliga integriteten?

Därför måste alla fokusera på dataskydd
Vi är idag betydligt mer digitala i allt vi gör. Och vi är mästare på att samla på oss
olika data genom interaktioner med vår omvärld. I takt med att datainsamlingen har
ökat, så har även medvetenheten hos allmänheten blivit större.
Den stora insamlingen och hanteringen av data sätter den personliga integriteten på spel.
Detta blir extra märkbart när det inte finns en enhetlig framarbetad överenskommelse
för hur data ska hanteras för att gynna både organisation och individ. Osäkerheten
bromsar i sin tur digitaliseringen och tillväxten i samhället. Det är med grund i detta som
vi ser juridiska förändringar inom dataskyddsområdet. Med EUs Dataskyddsförordning
så ställs stora krav på alla organisationers datahantering, men få känner till vad kraven
innebär i praktiken.
Lagstiftningen har länge legat efter och varit tandlös inom dataskydd. Den 25 maj 2018
träder Dataskyddsförordningen i kraft. Den ställer krav på att organisationer har kontroll
och tar ansvar för sin data. Gör man inte det blir det kostsamt. Förordningen innehåller
bestämmelser om sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den globala
omsättningen. Den mediala uppmärksamheten och risk för varumärkesskador kommer
också att öka för de som agerar fel och inte värnar om den personliga integriteten.

Kompetensutveckla medarbetarna
inom Dataskyddsfrågor

Ge alla en gemensam grund att stå på
Det spelar ingen roll hur säkra system du har och hur väl ni efterlever lagen om inte
medarbetarna är införstådda med dataskyddsfrågorna. Medarbetarna är en central del
för att GDPR ska kunna följas. Det är dataskyddsombudets uppdrag att utbilda anställda
som hanterar personuppgifter. Att ha tillgång till en mängd kunskap är en sak. Att kunna
omsätta den i praktiken är något annat. Därför har vi tagit fram en e-learning-produkt
som hjälper dig att säkra kompetensen kring dataskydd bland medarbetarna.

7 Kunskapsmoduler + 1 Kunskapstest
Utbildningen är utformad efter sju stycken kunskapsmoduler som avslutas med en
testmodul där deltagaren får sätta sina kunskaper på prov. Utbildningen tar cirka 30
minuter att genomföra per person.

De sju kunskapsmodulerna som ingår i utbildningen:
Introduktion
Hur skulle världen se ut utan dataskydd?
Viktiga begrepp inom dataskydd
Integritetskänsliga uppgifter
Dataskyddsprinciper
Individens rättigheter
Tänk också på detta!

Enkelt gränssnitt
Utbildningen är byggd med enkelhet i åtanke.
Gränssnittet är pedagogiskt och du slipper att
köpa in ett eget LMS (Learning Management
System) om du saknar det. Kunskapen
och frågorna står i fokus tillsammans med
exemplifierande bilder.

Kompatibelt med flera
LMS-system
Utbildningen kan användas i vårt befintliga LMSsystem, men den kan även exporteras om ni har
ett eget system. Formatet för utbildningen är
enligt standardformatet SCORM som fungerar med flertalet system.

Dataskydd

Förteckning

Vad är nästa steg i ert arbete?

Evaluation

Vi visar gärna hur vi kan hjälpa er
Alla har kommit olika långt i sitt dataskyddsarbete. Vilken av våra produkter som
passar bäst att börja med beror på var i ert dataskyddsarbete som ni befinner er.
Våra lösningar kan även förpackas i portaler som kan anpassas efter er grafiska
profil. En Draftit-produkt blir aldrig för enkel eller för avancerad, vi anpassar
lösningen efter din nivå och var ni befinner er.

Boka en demo på www.draftit.se/dataskydd
Prenumerera på vårt nyhetsbrev på www.draftit.se/nyhetsbrev
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