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S U P E R V I S O R

Lag rutiner for oppfølging: Dersom man skal være trygg på fortsatt samsvar med regelverket krever det kontinuerlige 
evalueringer og forbedringer. Sørg for å ha rutiner og prosesser som følges opp. 

Ha en ansvarlig: Ansett eller utnevn noen som har det overordnede ansvaret for å planlegge og gjennomføre arbeidet 
mot GDPR compliance. Avhengig av størrelsen på virksomheten kan det også være nyttig å nedsette en arbeidsgruppe 
fra ulike deler av organisasjonen, som IT, juridisk, markedsføring og sikkerhet/risikostyring. 

Forankre arbeidet i toppledelsen: Det er viktig at ledelsen har forståelse for regelverket og at det haster å komme 
i gang og gjennomføre. Uten ledelsen på laget lykkes dere ikke. 

Få kunnskap: Dere må ha god forståelse for det nye regelverket og hva det innebærer for deres bedrift. Send de 
ansvarlige på kurs, og la dem dele kunnskapen internt. Få ekstern hjelp om nødvendig.

Få kontroll på dataene: Dette er grunnsteinen i det konkrete arbeidet med GDPR. Uten oversikt over dataene har 
dere ikke mulighet til å oppfylle regelverket. Dere må ha oversikt over hvilke data dere behandler, hvor de er, hvordan 
de beskyttes, hvordan de innhentes, hva de brukes til og hvem som har tilgang. Transparens er grunnleggende for å 

Finn hullene: Gjør en kartlegging i organisasjonen for å se hvilke deler av GDPR dere allerede overholder og hvor 
dere må tette hull. Lag en plan ut fra dette.

Lag en strategi for databeskyttelse og personvern: Dersom dere ikke allerede har dette må det lages. Den må 
revideres og oppdateres for å sikre at det er i samsvar med kravene i personvernforordningen. 

Lag rutiner for de ansatte: Personvern må i større grad bli en del av måten å jobbe på. Ved å lage rutiner som de 
ansatte skal jobbe etter er det enklere å etterleve regelverket, og føle seg trygg på at man gjør alt riktig den dagen 
Datatilsynet kommer på besøk. 

Gjør en risikovurdering: Forstå hvilken risiko som er knyttet til dataene du lagrer om EU/EØS-borgere og hvordan du 
skal håndtere risikoen.

Innfør og test planer for hendelseshåndtering: I henhold til GDPR skal dere rapportere sikkerhetshendelser innen 72 
timer til Datatilsynet og orientere alle som er berørt. Det krever gode planer for hvordan man skal håndtere eventuelle 
hendelser, slik at man redusere konsekvensene av datainnbrudd eller angrep. 

De fleste virksomheter har store datamengder og behandler persondata. 
Det er disse mengdene med persondata du må ha kontroll på for å etterleve 
den nye personvernforordningen, som trer i kraft 25. mai 2018. Det er en 
stor oppgave, men det er ikke uoverkommelig med de rette verktøyene 
og rutinene.

Det er ikke lenge til deadline i mai når alle norske virksomheter skal være 
i samsvar med General Data Protection Directive, GDPR. Vi har samlet 
våre tips til en sjekkliste som kan hjelpe dere i gang med jobben dere 
skal gjøre.

Slik kommer du igang med GDPR
Sjekkliste

Start med dataene
Når man har det de første tre punktene på plass kan man komme i gang med det konkrete 
planleggingsarbeidet for å bli GDPR compliant. Vi i ayfie mener det første du må gjøre er å forstå 
virksomhetens data. Dere må dokumentere hvilke personlige data dere lagrer, hvor de er og hvem 
som har tilgang til dem. Dette gjør dere ved å indeksere dataene. 
ayfie har utarbeidet en smart indekseringsløsning som gir dere tilgang til alle strukturerte og 
ustrukturerte data i organisasjonen. Løsningen kan hjelpe dere å finne informasjonen som gir dere 
grunnlaget for å oppfylle krav i personvernforordningen, som 72-timersregelen ved sikkerhetsbrudd, 
retten til å bli slettet og dataportabilitet. 

Ønsker du å vite mer om vår løsning for 
å få kontroll på dataene? 

Ta kontakt med oss i dag. 

483 10 800
www.ayfie.com

Skapa rutiner för uppföljning: För att ni ska känna er trygga med att ni hela tiden följer de regler som finns är det 
viktigt att löpande göra utvärderingar och förbättringar. Att ha rutiner för hur uppföljningarna ska göras är viktigt i den 
processen. 

Utse en huvudansvarig: Utse någon som har det övergripande ansvaret för att planera och genomföra arbetet. 
Beroende på hur stor verksamheten är kan det också behövas en arbetsgrupp med deltagare från olika delar av 
organisationen, t.ex. IT, juridik, marknad och säkerhet. 

Förankra processen i den högsta ledningen: Det är viktigt att de förstår reglerna och att det är brådskande och 
viktigt att komma igång med att genomföra GDPR-arbetet. Ni måste ha en väl insatt ledning för att lyckas. 

Skaffa kunskap: Det är viktigt att förstå hur det nya regelverket ser ut och vad det innebär för organisationen. Skicka 
de ansvariga på kurs och låt dem sedan internutbilda medarbetarna. Anlita extern hjälp om ni behöver. 

Få kontroll på all data: Det är grunden i arbetet med GDPR. Utan att ha överblick över all data kan man inte uppfylla 
reglerna. Se till att ni kontrollerar vilken data som behandlas, var den finns, hur den skyddas, hur åtkomsten ser ut, vad 
den används till och vem som har tillgång till vad. Transparens är A och O för att kunna uppfylla GDPR. 

Hitta hålen: Kartlägg organisationen för att se vilka delar av GDPR ni redan uppfyller och vilka hål som behöver tätas. 
Gör en plan för hur det ska gå till.

Skapa ett dataskydd och en integritetsstrategi: Viktigt om ni inte redan har gjort det. Tänk också på att data- och 
integritetsskydd måste revideras och uppdateras löpande för att uppfylla kraven i er sekretesspolicy. 

Skapa rutiner för medarbetarna: Integritetsskydd måste få ökat fokus och bli en del av arbetsrutinerna. Om ni har 
rutiner för hur medarbetarna ska jobba blir det lättare att uppfylla kraven och ni kan känna er trygga i förvissningen 
om att alla mått och steg har tagits den dagen datainspektionen kommer på besök. 

Gör en riskbedömning: Ta reda på de risker som är förknippade med de data ni lagrar om EU- och EES-medborgare 
och se till att ni har en plan för att hantera dem.

Ta fram och testa era planer för händelsehantering: Enligt GDPR ska du anmäla säkerhetshändelser till Datainspektionen 
inom 72 timmar och informera alla berörda. Det kräver att ni har tydliga planer för händelsehantering som minskar 
konsekvenserna av dataöverträdelser eller attacker.

Reglerna om generellt dataskydd, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018. 
Det är senast då som alla svenska företag ska följa direktivet om generellt 
dataskydd fullt ut. Här har vi samlat våra bästa tips om hur du enklast tar 
dig an uppgiften att uppfylla de nya sekretessreglerna.

Det kan tyckas vara mycket jobb att hantera de stora mängderna data 
och personuppgifter enligt de nya reglerna, men det blir betydligt 
enklare att klara av om du använder rätt verktyg och rutiner.

Kom igång med GDPR
Checklista

Få ett grepp om verksamhetens data
Så snart de tre första punkterna i checklistan är uppfyllda kan ni komma igång med den konkreta planeringen för 
att uppfylla GDPR. Vi på ayfie anser att det första du bör göra är att förstå vilka data ni hanterar i verksamheten. 
Dokumentera vilka personliga data ni lagrar, var de ligger och vem som har åtkomst till dem. Det gör du genom 
att indexera alla uppgifter. Information som ligger i databaser och applikationer är förhållandevis enkla att få kontroll 
över. Men tänk på att mycket är dolt i e-post och dokument. Så mycket som 80 procent av all data är i regel av 
den dolda typen. All denna ostrukturerade data är den stora utmaningen. 
ayfie har en smart indexeringslösning som ger tillgång till både strukturerad och ostrukturerad data i organisationen. 
Med ett sådant verktyg är det enklare att få ett grepp om all den information som gör att ni kan uppfylla sekretesskraven 
som 72-timmarsregeln vid säkerhetstillbud, rätten att få data raderad och dataportabilitet. 

Vill du veta mer så tveka inte att kontakta 
oss. 

+47 4807 9322
simen.kortgaard@ayfie.com

www.ayfie.com


