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DPA Service
Digital løsning til effektiv kontrol af jeres
databehandlere – for både offentlige og private
organisationer.
Som dataansvarlig virksomhed er I forpligtet til løbende at føre kontrol med jeres databehandlere, der kan være en administrativ tung og tidskrævende opgave. Ikke desto
mindre kan omkostningerne være store for dem, der ikke følger reglerne. Udover bøder
kan manglende kontrol betyde alvorlige datalæk og tab af omdømme.
Med DPA Service (Data Processor Audit) har vi kombineret vores juridiske ekspertise
med ny teknologi i én digital outsourcet løsning, der gør det lettere for offentlige og private organisationer at udføre effektiv kontrol af databehandlere.

Ved outsourcing af jeres DPA-funktion til os får I

Effektiv kontrol
• DPA Service er specialudviklet til effektivt at udføre og dokumentere kontrol af
databehandlere.

Beskyttelse af data
• Med reel indsigt i hver enkelt databehandlers håndtering af personoplysninger kan
I nemmere danne jer et overblik over, hvordan I beskytter jeres data.

Besparelse af tid og ressourcer
• Med løsningen undgår I at bruge unødige ressourcer på udvikling og drift af egne
kontrolprocedurer.

Processen er simpel
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Besvarelse af spørgeskema
Jeres databehandlere svarer på et spørgeskema, der er specialudviklet af vores
juridiske eksperter og som løbende opdateres på baggrund af Datatilsynets
vejledninger.
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Rapport om complianceniveau
På baggrund af kontrol via spørgeskemaet modtager I som dataansvarlig en
operationel rapport med indsigt i complianceniveauet hos jeres databehandlere
– baseret på en juridisk vurdering.
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Evaluering af resultater
I evaluerer resultaterne og overvejer behovet for yderligere kontrol af den
enkelte databehandler. Ønsker I opfølgning af den første kontrol, kan vi også
assistere med dette.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om DPA Service, er vi klar til at besvare dine spørgsmål og tager
gerne et uforpligtende møde. Læs også mere på www.bechbruun.com/legaltech
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