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• Informationssäkerhet och IT-säkerhet sedan 2012

• Arbetat med dataskydd/GDPR sedan 2016

• Genomfört 50 heldagsutbildningar kring dataskydd/GDPR

• Vi är externa dataskyddsombud åt 10 tals kunder och har mycket god erfarenhet kring 
samtliga frågeställningar inom dataskydd

• Vi leder Sveriges mest omfattande utbildning för Dataskyddsombud via Dataföreningen 
på 8 dagar med en certifiering av kompetensen på slutet. 

• IT-Säkerhetsbolaget har sitt säte i Sundsvall och vi är ISO 27001-certifierade

Om IT-Säkerhetsbolaget



Måste ni utse ett dataskyddsombud?

Om ni svarar ja på någon av de här frågorna måste ni ha ett 
dataskyddsombud:

• Hanterar ni känsliga personuppgifter?
• Hanterar stora mängder personuppgifter?
• Är ni en myndighet eller en folkvald församling, det vill 

säga ett offentligt organ?
• Har ni som kärnverksamhet att regelbundet, systematiskt 

och i stor omfattning övervaka enskilda personer? 

Datainspektionen rekommenderar
Även om ni inte måste ha ett dataskyddsombud kan det vara 
bra för er organisation att ha ett, exempelvis för att skapa 
ordning och reda i arbetet med personuppgifter. Det skapar 
också förtroende hos de registrerade, era kunder. Det kan i sin 
tur ge fördelar i konkurrensen med andra företag. 

Källa: Datainspektionen 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsombud/maste-vi-utse-ett-dataskyddsombud/


Utmaningar med GDPR – våra paketeringar

”Vi saknar kompetens”
”Svårt att hitta oberoende medarbetare”
”Vill ha en källa till rådgivning”
”Vi måste ha ett dataskyddsombud”
”Dataskydd är viktigt för oss, hur visar vi det”
”Vi har inte råd med ett eget dataskyddsombud”
”Vi är för små för att kunna allt”
”Vi vill vara en förtroendefull leverantör”

Utmaningar kring GDPR enligt 
våra kunder 

Vårt erbjudande

Dataskyddsombud som tjänst
Vi tillhandahåller all kompetens som krävs för att 
svara upp mot Datainspektionen och kundernas krav. 
Vi genomför en årlig dataskyddsrevision så ni kan visa 
era kunder att ni jobbar med dataskydd på ett 
förtroendefullt sätt. 



Tjänster inom dataskydd

Dataskyddombud som tjänst Dataskyddsombud som tjänst,  
småföretag

Revisionsrapport Ingår Tillval

Registrerat, namngivet 
dataskyddsombud IT-Säkerhetsbolaget IT-Säkerhetsbolaget

Ingående timmar rådgivning 
1 tim / mån -

Rapportering av  
personuppgiftsincidenter Ingår Ingår

Nyhetsbrev dataskydd Ingår Ingår

Juridik, digitalisering, 
informationssäkerhet och 
IT-säkerhetstjänster 

Löpande timdebitering Löpande timdebitering

Prioriterad support Ingår Ingår

Pris Kontakta oss Kontakta oss



Dataskyddsombud som tjänst

Vad ingår
• Vi registrerar oss som ert dataskyddsombud och agerar som 

ert ombud vid personuppgiftsincidenter enligt krav från 
Datainspektionen

• Initial kunskapsinhämtning av er GDPR-mognad
• Omvärldsbevakning kring GDPR och dataskydd
• Vi gör en årlig rapport som beskriver status på ert dataskydd. 

Rapporten kan vara en del av er årsredovisning
• Tillgång till dataskyddsupport med 1 timme/mån
• Prioriterad support med personlig kontaktperson.
• Månadsstatistik och återkoppling

Exempel på tilläggstjänster
• Stöd vid inspektioner/revisioner
• Vi är kontaktpunkt för de registrerade
• Stöd vid personuppgiftsincidenter
• Vi genomför utbildningar av 

anställda/utbildningspaket
• Kundanpassade nyhetsbrev
• Rådgivning

• Upphandlingar
• Riskanalyser
• Utformning av styrdokument
• GDPR-övriga frågor
• Juridik, digitalisering, 

informationssäkerhet och IT-
säkerhetstjänster

För organisationer som vill få ett heltäckande skydd 
vilket inkluderar en revision av kvaliteten på 
dataskyddsarbetet. Tjänsten lägger grunden till ett 
förtroendefullt arbete inom dataskydd. Vi 
tillhandahåller all kompetens som krävs för att 
svara upp mot dataskyddsförordningens krav och 
granskar er organisation årligen. 



Revisionsrapport, exempel

Revisionsrapporten omfattar analys och 
rekommendation mot laguppfyllnad enligt 
Dataskyddsförordningen/GDPR utifrån:

• Organisation för GDPR
• Dokumentera efterlevnad mot GDPR 
• Registrerades rättigheter
• Information till medarbetare
• Information till kunder
• Register över behandlingar
• Hantering av personuppgiftsbiträden
• Hantering av personuppgiftsincidenter
• Riskbaserad behandling av personuppgifter
• Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard



Hantering av personuppgiftsincidenter

Vi hanterar personuppgiftsincidenter enligt krav från 
GDPR.  Vi är kontaktperson mot Datainspektionen och 
skapar rapporten på det format som Datainspektionen 
kräver.

Inom tjänsten ingår initial rapportering mot 
Datainspektionen. Tjänsten är tillgänglig kontorstid 
(helgfri måndag-fredag 8-17)

Mot löpande timdebitering hanterar vi även:
• Incidenthantering inom organisationen
• Uppföljning av incident inklusive åtgärder
• Kontakt med drabbade individer
• Åtgärder utanför kontorstid



www.itsakerhetsbolaget.se


