NAV OCH GDPR

Vi hjälper er att komma igång

WWW.NABSOLUTIONS.SE

GDPR WORKSHOP

NAV OCH GDPR - BEHÖVER NI HJÄLP ATT KOMMA IGÅNG?

Vi erbjuder en workshop där vi tillsammans tar tag i EU:s nya regelverk med fokus på GDPR och
NAV. Vi går igenom frågeställningar som; Vart i NAV hittar ni era känsliga uppgifter? Vad gör ni
för att hantera dessa idag och framöver? Under workshopen analyserar vi ert NAV och arbetet
resulterar i en åtgärdsplan som tar er vidare i processen. Vi diskuterar de nya reglerna som rör
ostrukturerad data och lyfter frågan om hur ni arbetar med ostrukturerad data i NAV idag.
LILLA WORKSHOPPAKETET
I det lilla paketet utförs workshopen under en halvdag via ett Webbmöte. Eftersom det lilla
paketet är begränsat i tid och plats kommer de olika delarna vara mer övergripande.

Kort introduktion och generell information om GDPR.
Kortare analys och kartläggning av era register. Vid analysen görs en identifiering av vilka
register hos er som innehåller känslig information, t.ex. kundregister och kontaktregister.
Workshopen resulterar i en övergripande åtgärdslista.
Återkoppling - Material efter workshopen. Sammanfattad analys och åtgärdsplan.

STORA WORKSHOPPAKETET
I det stora paketet är en konsult på plats under hela workshopen. Här får ni den tid som behövs
tillsammans med er konsult, här finns möjlighet att verkligen analysera och diskutera ert NAV
ur ett GDPR perspektiv. Här får ni också förslag på framtida arbetsprocesser.

Introduktion och generell information om GDPR.
Djupare analys och kartläggning av era register. I samband med analysen görs en identifiering av
vilka register hos er som innehåller känslig information, t.ex. kundregister och kontaktregister.
Workshopen resulterar i er egen åtgärdslista.
Förslag på framtida arbetsprocesser för att regelbundet underhålla kraven för GDPR i NAV.
Diskussion kring NAV och ostrukturerad data.
Återkoppling - Material efter workshopen. Sammanfattad analys och åtgärdsplan.

TILLÄGGSPAKET BEHÖRIGHETER
En viktig del av GDPR är att säkerställa att rätt personer har åtkomst till rätt information. Det här är
särskilt viktigt om ni hanterar känsliga uppgifter. Uppgifter som anses känsliga kan fortfarande
vara relevanta för er näringsverksamhet men det kräver att ni säkerställt att fel personer inte kan
ta del av den informationen. Därav är det viktigt för många företag att se över hur de lagt upp sina
behörigheter i NAV idag.
Det här ingår i tilläggspaketet för behörigheter:

Analys och kartläggning av era behörigheter.
Analys och kartläggning resulterar i er egen åtgärdslista.
Återkoppling – material efter workshop med analys och åtgärdsplan.

KÖP TILL FUNKTIONALITET EFTER WORKSHOP
Beroende på hur det ser ut i ert NAV kommer åtgärdslistan att se olika ut. För de kunder som har
stora register har vi på NAB utvecklat funktionalitet som ger stöd för att enklare och mer effektivt
arbeta med dessa register. Efter workshopen har ni möjlighet att köpa till funktionaliteten för att
sortera ut, rensa eller anonymisera fysiska personer i NAV. Med det här paketet kan ni, utifrån
valda kriterier och datumurval, sortera fram aktuella kontakter för att välja rätt åtgärd.
Om ni vill ha hjälp att tillsammans med en konsult hantera er åtgärdslista finns det även möjlighet
att efter workshopen boka in konsulttimmar.
ER INVESTERING
Lilla workshoppaketet
Stora workshoppaketet
*restid och omkostnader tillkommer
Tillägg behörigheter
Funktionalitet för rensning

5 000 SEK
29 000 SEK
5 000 SEK
5 000 SEK

BOKA ERT FÖRETAG

För att boka en workshop kontakta oss via
något av alternativen nedan:
Telefon: 0470 - 53 00 00
E-post: info@nabsolutions.se
www.nabsolutions.se/utbildningar-i-nav
ÖVRIG INFORMATION
GDPR är ett komplicerat ämne. Därav vill vi poängtera att vi inte är några jurister. Vi kan inte ge
rådgivning i särskilda frågor vad gäller den nya lagstiftningen. På den här workshopen hjälper vi er
att förstå hur ni hanterar de nya kraven för personuppgifter i NAV.

