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2ndC Compliance Suite: GDPR
Persondataforordningen stiller strenge krav om dokumentation. For at være compliant skal I vide, hvilke persondata I opbevarer, og hvordan I behandler dem – og være i stand til at dokumentere det. 2ndC Compliance Suites GDPR-modul understøtter dokumentationskravet og leverer fuldt overblik over jeres brugeridentiteter, systemer og interne processer. Modulet er
allerede integreret i 2ndC Compliance Suite: Lad os få jer godt i gang med denne fokuspakke.

Værdi

Indhold

Med 2ndC Compliance Suites
GDPR-modul får I:
• Kortlægning af forretningsprocesser
samt fuldt overblik over de af organisationens processer, der behandler
persondata.

For, at I får mest muligt ud af
GDPR-modulets muligheder, tilbyder
2ndC en workshop med gennemgang
GDPR-funktionaliteten og forklaring af,
hvilke af persondataforordningens krav,
som 2ndC Compliance Suite understøtter. Under workshoppen får I:

• Fuldt overblik over interne og
eksterne systemer, der indeholder
persondata.

• Gennemgang af de organisatoriske
processer i GDPR-modulet.

• Kategorisering og overblik over
samtlige persondatatyper, som organisationen opbevarer og behandler.

• Gennemgang af automatisk udløb og
nulstilling af personlige oplysninger i
AD og Azure via Person Status.

• Logning af alle personrelaterede
hændelser i organisationens it-systemer.

• Gennemgang af fjernelse af personer i koblede applikationer via udløb
af adgange og manuel afvikling.

• Logning af alle personoprettelser,
-ændringer og -nedlæggelser.

• Konfigurering af 10 systemer.

• Funktionerne til rapportering og
logudtræk.

• Konfigurering af 10 adgange.

• Konfigurering af 10 felter.

I tillæg til workshoppen får I to dages
assistance til opsætning af basisfunktioner. Efterfølgende vil I være i fuld
stand til selv at konfigurere løsningen
yderligere.

Forudsætninger
Det forudsættes, at 2ndC Compliance
Suite er implementeret, og at I på forhånd kortlægger jeres GDPR-relaterede
forretningsprocesser.
Herudover forudsættes det, at I afsætter de nødvendige interne ressourcer
til workshoppen samt levering af
systemdokumentation på eksisterende
systemer.
De nødvendige ressourcer til implementering og test af løsningen skal
også afsættes.

Fokuspakkens forløb
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Start

Forberedelse
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1 MÅNED

Assistance

Leverance og statusmøde

