
Digitaliseringsmotor for 
sikkerhetsbevisste virksomheter

GDPR
Ta gode beslutninger om personvern,  
databehandling og risiko

GDPR kan være komplisert. Vi har gjort det enkelt.
Behandlingsprotokoll – Leverandørregister – Systemkatalog

GDPR har mange komplekse og detaljerte krav, og det kan være vanskelig for organisasjoner å forstå og tolke dem fullt ut.  
For å være i samsvar med GDPR må virksomheter vise en klar forståelse for hvilke personopplysninger de samler inn, prosesserer og 
lagrer – og hvor alt er lokalisert. Med IdentityStream blir disse aktivitene enda mer robuste ved at de kobles mot vår IAM-løsning for 
identitets- og tilgangsstyring. 

I samarbeid med våre kunder har vi gått 
grundig inn i personvernforordningen 
(GDPR). Resultatet er en dynamisk 
 behandlingsprotokoll som hjelper din 
 virksomhet med å dokumentere formålet 
for lagring og behandling av persondata. 

Protokollen er laget som et logisk og 
brukervennlig skjema med avanserte regler 
i bunn. Slik har vi sørget for at det går raskt 
å komme i gang og at det er enkelt å bruke.

Skjemaet følger en intuitiv prosess med 
spørsmål og avsjekker som hjelper dere 
å ta de rette vurderingene for å være i 
samsvar med personvern forordningen. 
Etter  registrering sender systemet 
automatisk saken videre til godkjenning 
hos  personvernombudet i din virksomhet. 
Juridisk kan kobles på ved behov. 

GDPR-modulen har i tillegg en leverandør-
katalog for detaljer om leverandøren og 
lagring av databehandleravtale.

På forespørsel kan du raskt hente ut 
dokumentasjon på hvilke behandlinger av 
personopplysninger dere har, og hvordan 
disse lagres og behandles. Løsningen kan 
brukes til periodisk revisjon av behandlings-
aktiviteter, til å identifisere og jobbe med 
risikoer, og gi større åpenhet om person-
vern både i og utenfor organisasjonen.

Følg en stegvis 
guide for korrekt 
registrering av 
behandlings
aktiviteter

Oppdatert med  
bransjestandarden fra 

Finans Norge. 
Oppdatert etter 

Schrems II-
dommen.Ta gode 

 beslutninger om 
personvern og 
databehandling 

Vær i forkant 
av revisjoner og 
kontroller



Umiddelbare gevinster med godt dokumentert 
behandling av personopplysninger

Med IAM knyttet mot GDPR-modulen er du kontinuerlig oppdatert på medarbeidere, roller, avdelinger og systemer. Dermed har du 
et godt datagrunnlag der du for eksempel enkelt kan koble opp medarbeidere og roller som er ansvarlig for de enkelte leverandører og  
 behandlingsaktiviteter.

GDPR-modulen kan raskt og enkelt integreres med vår IAM-løsning for identitetssikkerhet. For de som allerede har IAM fra IdentityStream, 
kreves det kun lisens og konfigurasjon av produktet. Vår konkurransedyktige lisenspris blir lavere dess flere brukere som legges til.

Samsvar  
Dokumentering av behandlings-
aktiviteter for personopplysninger 
er det viktigste et selskap gjør for 
å sikre samsvar med personvern-
forordningen.

Økt åpenhet 
Bygg tillit hos kunder, ansatte og 
investorer med en klar oversikt 
over hvordan personopplysninger 
behandles.

Risikostyring 
Identifiser og reduser potensielle 
risikoer, for eksempel datainn-
brudd eller uautorisert tilgang til 
personopplysninger. 

Effektiv drift
Med en klar forståelse av hvordan 
personopplysninger brukes kan 
et selskap optimalisere driften, 
for eksempel ved å identifisere 
muligheter for datadeling eller 
samarbeid. 

Dataanalyse 
Bruk data til analyser for å ta bedre 
beslutninger, forbedre produkter 
og tjenester og øke effektiviteten 
til virksomheten. 

Produktutvikling 
Dokumentering av endring i 
behandling av personopplysninger 
i tidlig fase av utviklings-, innkjøps- 
og implementeringsprosesser vil 
gi dere mulighet til å oppdage 
personvernproblemer på et tidlig 
stadium, før det blir dyrt å rette 
opp i dem.

Kontaktinfo 
hello@identitystream.com
90 89 48 95 
identitystream.com  

Gjør GDPRmodulen mer robust med tilgangsstyring og identitetssikkerhet

Chat for økt 
effektivitet og 
raskere samsvar

Ikke bare for 
bank og finans

Med GDPR-modulens chat-funksjon 
kan alle beslutningstakere 
diskutere den enkelte behandling rett 
i systemet.

GDPR-modulen er utviklet i tett 
samarbeid med våre kunder i 
finansindustrien. Disse er underlagt 
de strengeste krav fra både 
norske og Europeiske myndigheter. 
Er det godt nok for dem er det godt 
nok for deg også – uansett hvilken 
bransje du er i. 

I 2016 ble en rekke norske virksomheter og offentlige institusjoner underlagt personvernforordningen. Ved å ikke være i 
 samsvar, risikerer  virksomheter å få en bot på det som er størst av 4 prosent av global omsetning eller 20 millioner euro.

Dette tvinger ofte frem spørsmålet: Er GDPR bare bortkastet tid, eller kan det være en driver for bedre produktutvikling, 
risikostyring og  effektivisering?  Vi tror det siste. 

Truer med store bøter


