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Privacy
Enkel persondatacompliance

PACTIUS Privacy er et complianceværktøj, der kan hjælpe din organisation med at leve op til persondatalovgivningens skærpede krav til behandling af personoplysninger. Med PACTIUS Privacy
får du et nemt og effektivt værktøj til at dokumentere og administrere organisationens behandling
af personoplysninger, så I kan sikre compliance med persondataforordningen.

Der er gennem de sidste år kommet øget fokus på virksomheder, myndigheder og organisationers behandling af personoplysninger – og særligt deres compliance med persondataretlige regler. Det skyldes ikke mindst persondataforordningen, som
skal anvendes fra den 25. maj 2018. Med persondataforordningen skærpes kravene til virksomheder, myndigheder og organisationer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Et praktisk værktøj
PACTIUS Privacy er et tillægsmodul til kontraktstyringssystemet, PACTIUS. Som et complianceværktøj kan PACTIUS Privacy
understøtte jeres praktiske compliancearbejde i organisationen. Systemets funktioner kan tilpasses den konkrete behandling
af personoplysninger i den enkelte organisation, så persondataforordningens krav kan imødekommes.
Med PACTIUS Privacy kan du bl.a.
Opbygge organisationens platform for arbejdet med persondatacompliance.
Lave fortegnelser over behandlingsaktiviteter.
Generere nøgletal til ledelsen og andre relevante rapporter på behandlinger samt risikovurderinger.
Styre organisationens løbende arbejde med persondatacompliance.
Styre arbejdet med persondatapolitikker, procesbeskrivelser og databehandleraftaler via funktioner fra PACTIUS’ kontraktstyringsværktøj.
• Søge på tværs af alle registreringer vedr. behandlinger i systemet, herunder i teksten på uploadede databehandleraftaler
og eksportere oplysninger til Excel.
•
•
•
•
•
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Compliance med forordningen
PACTIUS Privacy er udviklet i et unikt samarbejde mellem højt specialiserede og markedsorienterede advokater og it-folk, og
systemet tager derfor på alle niveauer højde for det praktiske og juridiske arbejde med persondatacompliance, herunder
kravene i den nye persondatalovgivning.
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter
PACTIUS Privacy gør det blandt andet muligt for dig at udarbejde fortegnelser over din organisations behandlingsaktiviteter
og sikre, at du nemt kan dokumentere disse over for Datatilsynet jf. persondataforordningens krav i artikel 30 om at føre fortegnelser over behandlingsaktiviteter. Når dine behandlinger af personoplysninger er registreret i systemet, kan du generere
fortegnelser med få klik på musen.
Med PACTIUS Privacy kan du:
•
•
•
•
•

Samle information om alle dine processer og datastrømme
Nemt registrere oplysningerne i de rigtige oplysningskategorier
Lave en lang række relevante rapporter
Lave fortegnelser til datatilsyn
Intuitivt oprette og ændre processer.

Krav om accountability
Accountability er et af de afgørende nye krav i persondataforordningen. Når du behandler personoplysninger, er du forpligtet
til at kunne bevise, at du overholder forordningen blandt andet ved at registrere behandlingsgrundlag og dokumentere, at du
som dataansvarlig eller databehandler har gennemført passende sikkerhed. Det vil sige, at man som dataansvarlig skal kunne
dokumentere, at man har fokus på sikkerhed ved behandlingen af personoplysninger i organisationen, og fx føre intern kontrol
med at reglerne overholdes, kontrol med sikkerheden hos databehandlere mv.
Med PACTIUS Privacy kan du:
•
•
•
•
•

Dokumentere accountability
Følge systematisk op på behandlinger, politikker og kontroller
Bevare overblikket, selvom mængden af personoplysninger i organisationen vokser
Delegerer opgaver til de procesansvarlige
Knytte persondataretlige dokumenter og øvrige aftaledokumenter sammen.

Håndtering af oplysningspligt
PACTIUS Privacy hjælper dig også med at sikre, at oplysningspligten håndteres korrekt. Med oplysningspligten har den dataansvarlige myndighed, virksomhed mv. pligt til at give den registrerede information om, at der behandles oplysninger om
vedkommende. Dette sker typisk i forskellige persondatapolitikker og korte tekster, og PACTIUS Privacy kan sikre det korrekte
grundlag for denne information.
Med PACTIUS Privacy kan du:
•
•
•
•

Få overblik over, hvilke oplysninger du har på de registrerede
Få overblik over, hvor der sker videregivelse af oplysninger
Lave både foruddefinerede og individuelle rapporter på personoplysninger
Nemt søge i kategorier af data i databasen.
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Overblik over databehandlere
Hvis man som virksomhed eller myndighed benytter sig af en databehandler, som får adgang til organisationens personoplysninger, er det allerede i dag et lovkrav, at man skal indgå en skriftlig aftale med databehandlerne. Hvis databehandleren er
etableret udenfor EU, skal der opfyldes yderligere krav. Aftalen omhandler blandt andet, hvilke oplysninger databehandleren
får adgang til, krav til sikkerhed, hvad de må gøre med oplysningerne, hvor mange der må have adgang, brug af underleverandører mv.
Med PACTIUS Privacy kan du:
•
•
•
•

Få overblik over organisationens databehandlere
Få overblik over, om databehandlerne er etableret udenfor EU
Få overblik over hvilke aftaler, der er indgået, og hvilke der fx mangler
Styre databehandleraftaler.

Den direkte adgang til kontraktstyringssystemet PACTIUS gør det nemt at samle databehandleraftaler ét sted og sikre overblik
over relevante dokumenter, forpligtelser, opgaver og rettigheder.

Høj datasikkerhed
I PACTIUS Privacy er høj datasikkerhed en topprioritet. Systemet kører på den ISO-certificerede Microsoft Azure-platform, og
alle data er sikkert opbevaret inden for EU’s grænser i Microsofts datacentre i Dublin og Amsterdam.
PACTIUS Privacy kan bruges af alle – enten af en enkelt person, en afdeling i en virksomhed, et selskab eller en hel koncern. Du
kan også tildele segmenteret adgang, så adgangen begrænses til enkelte enheder i organisationen.
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Funktionalitet

Persondataforordning

Dashboard
• Visuel infografik til fx overblik, afrapportering mv.

PACTIUS Privacy
√

Rapporter 		
• Fortegnelse over behandlingsaktiviteter		
• Øvrige rapporter af relevans for arbejdet med persondatacompliance
• Ledelsesspecifikke rapporter, herunder risikovurderinger

√

√
√
√

√

√
√
√

Dokumentationskrav (Accountability)		
• Dokumentere compliance med forordningen
• Dokumentere overholdelse af de grundlæggende principper
• Overblik over dataansvarlige, som oplysninger videregives til

√
√
√

√
√
√

Oplysningspligt		
• Hjemmel
• Overførsel af oplysninger til tredjelande

√
√

√
√

Indsigtsret		
• Grundlæggende information, fx formål og opbevaringsperiode
• Kategorier af personoplysninger

√
√

√
√

Databehandleraftaler		
• Overblik over databehandlere
• Opbevare databehandleraftaler

√

√
√

Overførsel af oplysninger til land udenfor EU		
• Overblik over overførsler til lande uden for EU
• Registrering af konkret overførselsgrundlag		
• Opbevaring af evt. standardaftaler		

√
√

√
√
√

Risikovurderinger		
• Overblik over organisationens risikoniveau
• Beregning af organisationens risikoniveau		
• Risikostyre organisationens behandling af personoplysninger

Kontakt
PACTIUS Privacy er ejet af selskabet Pactius A/S, hvor advokatvirksomheden Bech-Bruun er hovedejer. PACTIUS Privacy er
udviklet af Bech-Bruun i samarbejde med Gestion. For spørgsmål om PACTIUS Privacy kan du kontakte:
Charlotte Bagger Tranberg
Persondataspecialist
Bech-Bruun
T. 25 26 34 76
E. cbt@bechbruun.com

Thomas Munk Rasmussen
Partner
Bech-Bruun
T. 25 26 33 55
E. tmr@bechbruun.com

Mikkel Friis Rossa
Partner
Bech-Bruun
T. 25 26 33 59
E. mif@bechbruun.com
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