
Få overblik fra dag ét! 
GDPR - Click, Create, Comply

Click - DPO Advisor stiller spørgsmål, der er vigtigst for dig. Vælg og klik. 

  Create - DPO Advisor opretter dine dokumenter og er altid opdateret.

     Comply - DPO Advisor samler alle dine dokumenter. 
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DPO Advisor har følgende fordele: 
• Vi deltager i forbindelse med tilsyn 
• Automatisk juridisk ajourføring
• Hjælp til sletning af registrerede
• Fri support på mail og telefon
• Gratis efteruddannelse i jura og praktisk sikkerhed
• Datacentret er placeret i EU
• Ubegrænset antal brugere
• Ubegrænset antal aktiviteter
• Ubegrænset antal databehandleraftaler
• Vi samarbejder med de førende universitetersamler alle dine dokument-
er. 

Licens og services Pris v/1 år Pris v/2 år Pris v/3 år

DPO Advisor for 1-5 ansatte 2.000.- 3.300.- 4.000.-

DPO Advisor for 6-10 ansatte 4.000.- 6.600.- 8.000.-

DPO Advisor for 11-20 ansatte 6.000.- 9.900.- 12.000.-

DPO Advisor for 21-50 ansatte 9.000.- 14.850.- 18.000.-

DPO Advisor for 51-250 ansatte 12.500.- 20.625.- 25.000.-

DPO Advisor for 251-1000 ansatte 20.000.- 32.000.- 40.000.-

DPO Advisor for 1001+ ansatte Kontakt os for et godt tilbud

Kom i mål - 4 timer med DPO Advisor 6.000.- N/A N/A

Opdateret: 21.01.2020. Der tages forbehold for trykfejl, produkt og prisændringer. Alle priser er uden moms. 
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Beskrivelse 
 
Navn 
Tjenestens navn er DPO Advisor© 
 
Generelt 
Tjenesten er et cloudbaseret Data Protection Management System (DPMS), som er designet til 
at hjælpe brugere med at administrere overholdelse af kravene i Databeskyttelses-
forordningen.  
 
Hverken Tjenesten eller de i Tjenesten indeholdte eller genererede tekster udgør juridisk 
vejledning eller juridisk bistand, men er alene eksempler.  
 
Hovedmenu 
Tjenesten består af en forside med tre cirkler, der viser organisationens afdelinger, aktiviteter 
og udvalgte emner, som kan være relevante for overholdelse af reglerne.  
 
Det er muligt at tilføje og fjerne aktiviteter efter behov, samt at lave visse sorteringer i de 
afgivne besvarelser.  
 
Aktiviteterne er bygget op omkring spørgerammer, som består af spørgsmål, der er relevante 
for organisationens overholdelse af reglerne.  
 
Databehandleraftalemodul 
Tjenesten indeholder et modul til håndtering af databehandleraftaler. Modulet er bygget op 
omkring kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 28.  
 
Databeskyttelsesmodul 
Modulet består af en spørgerække, som vedrører organisationens databeskyttelsesniveau. 
Besvarelserne kommer til udtryk i en grafisk præsentation. 
 
Indrapporteringsmodul 
Logning og i nogle tilfælde indrapportering af brud på persondatasikkerheden kan håndteres i 
Tjenestens indrapporteringsmodul.  
 
Dokumenthåndtering 
De afgivne svar behandles af de underliggende systemer og præsenteres i PDF’er, som kan 
downloades.  
 
Årshjul 
Tjenestelet giver mulighed for at planlægge og illustrere status på tilbagevendende såvel som 
ad hoc-opgaver relateret til overholdelse af Databeskyttelsesretten.  
 


