DPA Service

– den effektive vej til kontrol af jeres databehandlere
DPA Service (Data Processor Audit) er en
løsning, der gør det lettere for offentlige
og private organisationer at udføre effektiv kontrol af deres databehandlere. DPA
Service (et .legal-produkt) er en digital outsourcet løsning.

Udfordringer

Løsning

- strengere krav om kontrol af databehandlere

- DPA Service

Skærpede dokumentationskrav

Udfør effektiv kontrol

Som dataansvarlig virksomhed eller myndighed er I
forpligtet til løbende at føre kontrol med jeres databehandlere. Denne kontrol skal I til enhver tid kunne
dokumentere over for Datatilsynet.

DPA Service er specialudviklet til effektivt at udføre og
dokumentere kontrol af databehandlere. Vi har kombineret vores juridiske ekspertise med ny teknologi, for at
vi hurtigt og sikkert kan kontrollere jeres databehandlere.

Bøder og tabt omdømme
Omkostningerne kan være store for de dataansvarlige,
som ikke følger reglerne. Udover en bøde på op til 4 %
af organisationens årlige globale omsætning eller EUR
20 mio. kan manglende kontrol med databehandlere
betyde alvorlige datalæk og tab af omdømme.

En ressourcekrævende opgave
Kontinuerlig kontrol af alle jeres databehandlere vil
ofte være en administrativ tung og tidskrævende opgave. Ligeledes kræver det, at jeres medarbejdere
løbende holder sig opdateret om de gældende regler
vedrørende behandling af personoplysninger.

Beskyt jeres data
Løsningen giver jer reel indsigt i organisationens databehandlere og deres håndtering af de personoplysninger, som I er dataansvarlig for. I modtager en operationel rapport pr. databehandler, som I i jeres organisation
kan agere på.

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

Om Bech-Bruuns DPA Service
Kontrollen

Din dokumentation

Teknologien bag

DPA Service er en digital kontrol af
databehandlere. Kontrollen udføres med et spørgeskema, der sendes
elektronisk til den enkelte databehandler. Spørgsmålene er specialudviklet af vores juridiske eksperter og
opdateres løbende på baggrund af
Datatilsynets vejledninger.

For hver kontrol genereres der en
operationel rapport, hvor I som
dataansvarlig får indsigt i jeres databehandleres complianceniveau.
Complianceniveauet er baseret på
en juridisk vurdering af forskellige parametres vigtighed i forhold til efterlevelse af gældende lovgivning vedr.
behandling af personoplysninger.

DPA Service bygger på specialudviklet software, der er designet til at vurdere databehandleres complianceniveau. Platformen er udviklet med
brugeren i centrum og kan tilgås fra
både pc, tablet og mobil. Løsningen
håndterer alle data sikkert gennem
hele processen, og DPA Service kan
udføres på et ubegrænset antal databehandlere.

Processen er simpel …

I evaluerer resultaterne af kontrollen og overvejer behovet
for yderligere kontrol af den
enkelte databehandler

I modtager en operationel
ledelsesrapport med resultatet af kontrollen
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I oplyser Bech-Bruun om de
specifikke databehandlere,
I skal kontrollere
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Svardata analyseres, og der genereres en operationel rapport
med angivelse af den enkelte
databehandlers complianceniveau

Databehandlerne modtager digitalt spørgeskema
fra Bech-Bruun
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DPA Service

Databehandlerne besvarer
spørgeskema og modtager
kvittering
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DPA Service: Effektiv, risikobaseret kontrol og opfølgning

Kontrol

Risikobaseret

DPA Service udgør fundamentet for jeres eventuelle videre tiltag og understøtter, hvor dette er relevant, yderligere kontrol i
overensstemmelse med kravene i GDPR. Bech-Bruun kan assistere med opfølgning fx via Follow-up audit og Risk-based audit.

Risk-based audit
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Dybdegående audit af
nøgle-databehandlere

Follow-up audit
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Opfølgende audit af
udvalgte databehandlere, fx tema-baseret

DPA Service
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Digital kontrol af
samtlige databehandlere
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