GDPR i praktiken
Varför ska man ta GDPR på allvar?
Har du försäkrat din verksamhet genom att göra en genomlysning av er hantering av personuppgifter?
Har ledningen och de anställda tillräckligt med kunskap?

Erbjudande av tjänster
Vi på KNEX AB skapat ett GDPR-koncept som passar alla typer av företagskunder –
anpassat till vilket behov av hjälp som behövs.

Taylor komplett

Uppdatering

E-learning

Gör en genomlysning och
implementering på hela verksamheten.

Skräddarsytt paket anpassat för
uppdatering av befintligt GDPR-arbete.

Genomgång av regelverket och praktisk
vägledning för anställda och ledning.
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Nulägesanalys
Dokumentation
Register
Förslag
Implementering
Workshop
Utbildning
Policys
Mallar
E-learning
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Nulägesanalys
Uppdatering av dokumentation
Uppdatering av register
Uppdatering av policys
Uppdatering av mallar
E-learning

•
•

GDPR Baskurs
GDPR Fördjupning

Omfattning: 20 timmars konsultation
eller enligt offert.

Omfattning: Fem timmars konsultation.

Omfattning: Varje kurs tar cirka 1
timme.

Pris: 35 000 kronor eller enligt offert.

Pris: 12 000 kronor (eller offert för
annan bransch än försäkring/finans).

Pris: 495 kronor för en kurs eller 800
kronor för båda kurserna.

Samtliga priser anges exklusive moms.

Datainspektion är ute och gör kontroller av verksamheter på olika områden och har delat ut varningar och sanktioner, vilket såklart
är kännbart och onödigt oavsett om verksamheten är stor eller liten. Kapning av ID, cyberattacker och dataintrång har ökat drastiskt,
vilket ställer krav på att verksamheter skyddar och hanterar sina personuppgifter korrekt.
Alla vill ha rätt försäkringar, så varför slarva med det mest grundläggande och riskera böter eller andra sanktioner.

VILKEN HJÄLP BEHÖVER

> Genomlysning av verksamhet

> Mallar och policys

DIN VERKSAMHET?

> Workshop

> Inventeringsstöd

> Konsultation

> Utbildning

> Implementering

> E-learning

Anmälan eller frågor
För frågor och offert för Taylor eller Uppdatering: Henrik Andersson, henrik.andersson@knex-ab.se, 070-585 2723.
För mer information om e-learnings samt anmälan, gå hit: Kursutbud
www.knex-ab.se – info@knex-ab.se

