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AGENDA
GDPR: Sæt strøm til persondataforordningen

Status i
danske
virksomheder

Hvordan gør
de fleste?

GDPRgovernance

Kort intro til
RISMAgdpr

Introduktion til RISMA Systems A/S

• RISMA Systems A/S blev
grundlagt i 2014
• Udvikling og salg af intuitiv
SaaS compliance software
• In-house udvikling med kunder
og strategiske partnere
• +30 ansatte
• +150 kunder i +30 lande

Et udpluk af RISMAs kunder
Private / offentlige, nationale / internationale, store / små…

RISMAbusiness software suite

RISMAs software suite – nu og de første kvartaler af 2018
Hvad er RISMAs software suite?
• En compliance motor, der består af:
• Basis moduler - tre basis moduler (Risk, Execution, Controls). Man kkan
anvende basis modulerne individuelt eller i kombination
• Vidensmoduler – RISMAcompliance. Det første kapitel er en GDPR løsning.
Videns modulerne integrerer med basis modulerne
• Support moduler – supporterer basis og/eller vidensmodulerne (Comm og
Report)
• Flere kapitler i vidensmoduler kommer… Se blå boks nederst
• Basis modulerne kan bruges til en række andre compliance opgaver… Se grøn
boks nederst.

Hvad kan basis modulerne løse?

RISMAcompliance består af:

•

Enterprise Risk Management

• GDPR

•

Risikovurdering og Risikokatalog

• ISO27001 (marts 2018)

•

Strategiimplementering

• ISO9001 (marts 2018)

•

Strategiske projekter

• Anti bribery & Anti corruption (marts 2018)

•

Handlingsplaner

•

Interne kontroller

•

Månedsafslutninger

•

Kontraktadministration

•

Andre relevante compliance opgaver…

• Hvidvask/AML4 (Q2 2018)
• Eksport kontroller/Trade Sanctions (Q2 2018)
• IP Product Launch rights
• Mere kommer til…

STATUS
i danske virksomheder

• Hvor langt er man i dag?
• Mange er gået i gang
• …ingen er nået (helt) i mål
• Typiske spørgsmål vi støder på:
• Gør vi nu det rigtige?
• Har vi tid nok?
• Hvem ved hvad?

• Hvor starter vi?
• Hvornår er vi færdige?
• Skal vi have hjælp?
• Har vi styr på definitionerne?

• Hvad gør vi for at forblive
compliant?

JURIDISK KONKLUSION?

Hvem hjælper dig gennem farvandet?

Kender du dig selv?

KONKURRENCEFORDELE
GDPR kan anskues på to måder

VELKOMMEN PÅ FORSIDEN

BEST IN CLASS

Logikken i RISMAs GDPR compliancemodel
Tager udgangspunkt i Plesners projektmodel
Plesners
projektmodel

PLANLÆGNI NG
Definér projektets
mål
Fastlæg
projektdeltagere
Forstå
forretningen
Udarbejd en
projektplan:
Fastlæg omfang
og afgræns
Vurdér ressourcer
og omkostninger
Kommuniker til
ledelse/ kollegaer
og udarbejd evt.
kommunikationsplan

BESKRI VELSE
Forstå
forretningen
endnu dybere
Definér
behandlingsaktiviteter
Dokumentér data
/ få overblik over
datastrømme og
behandlinger
f.eks. via
interviews

ANALYSE

AFHJÆLPNI NG

Analysér
regelefterlevelse /
foretag en juridisk
gap-analyse

Foretag en
prioritering af de
opgaver, der er
identificeret under
gap-analysen
Løs opgaver
identificeret under
gap-analysen
Opdatér
dokumentation
Opdatér evt.
projektplan

PROCESSER
Fastlæg
kontrolmål
Design processer
og kontroller til
risikobaseret
sikring af
fremtidig
efterlevelse

I MPLEMENTERI NG

DRI FT

Intern uddannelse
og opmærksomhedsskabende
aktiviteter

Daglig efterlevelse
af processer og
kontroller

Implementér
processer/
kontroller

Opfølgning og
sikring af, at
uddannelse,
processer og
kontroller
fungerer

GOVERNANCE
Overordnet
styring og
løbende
forbedring af
processer og
kontroller

Overblik over persondataforordningen
- De relevante artikler
1. Formål, materielt og
geografisk
anvendelsesområde,
definitioner
Art. 1-4

5. Dataansvarlig/
databehandler
Art. 26-29

9. Tredjelandsoverførsler
Art. 44-50

2. Grundprincipper,
behandlingsregler
Art. 5-11, 85-91

3. Gennemsigtighed, den
registreredes rettigheder,
datasikkerhedsbrud

4. 'Accountability', privacy by
design/privacy by default
Art. 24-25

Art. 12-23, 34

6. Dokumentation,
samarbejde,
datasikkerhedsbrud,
DPIA, DPO

7. Sikkerhed
Art. 32

8. Adfærdskodeks og
certificering
Art. 40-43

Art. 30-31, 33, 35-39
10. Tilsynsmyndighed og
samarbejde ('One-stopshop'), sammenhæng og
EDPB

11. Ansvar og sanktioner
Art. 77-84

12. Delegerede retsakter,
forholdet til 95/46/EF og
2002/58/EF, evaluering,
ikrafttrædelse

Art. 51-76

Grøn = Direkte pligter

Art. 92-99

Blå = Meta-regler

Grå = Andre regler

Quickpoll: Hvor langt er I på rejsen?

A

B

Vi er i mål

Vi er startet,
men langt fra færdige

C

GDP-hvad-for-noget

Der findes ikke et
system der klarer
det for jer!!!

RISMAcompliance processen – sikrer at blive compliant og forblive compliant
Sikrer viden, lovlighed, compliance og governance

Projektledelse
Identificer gaps, og luk dem

Skal være færdigt før den 25. maj 2018

Mapping

Interview

Gap-analyse

Afhjælpning

af forretningsprocesser, ITsystemer og data
behandlere

af forretningsprocesejere

de besvarede spørgsmål
holdes op mod
forordningen

initiativer lukker de
identificerede gaps

Implementering
kontroller sikrer at gaps ikke
opstår eller genopstår

Compliance
og governance

Governance
Sørg for at gaps ikke (gen)åbner.
Efter den 25. maj 2018

To GDPR-løsninger, begge udviklet med Plesner
- Sikrer den rette løsning
- Indeholder relevante artikler fra GDPR

Compliance kompleksitet

Antal ansatte

Mellemstor og stor
Stor mængde processer og komplekse behov

Lille organisation
Lille mængde processer og ukomplekse behov

Antal af organisationer
TOMMELFINGER REGEL

RISMAsimpleGDPR
(small solution)

RISMAgdpr
(large solution)

Antal ansatte

10 – 75

20+

Antal forretningsprocesser

Max. 15

Ubegrænset

Basis tilgang til GDPR
Basis GDPR analyse (lille løsning)
• Forslag til liste over procesmapping
• 19 spørgsmål
• Overordnet organisations GAP analyse
• 8 standard handlingsplaner (initiativer)
• 4 standard kontroller.

Udtømmende tilgang til GDPR
Udtømmende GDPR analyse (stor løsning)
• Tegneværktøj til procesmapping
• Separat mapping og separate spørgsmål til Data Behandler og IT Systemer
• 44 – 92 spørgsmål
• Omfattende GAP analyse med de materielle regler samt meta-regler
• 50+ standard handlingsplaner (initiativer)
• 25+ standard kontroller.

Basismodulerne – bruges i implementerings- og governancefasen
Intuitivt – Kun det man er ansvarlig for. Nem opdatering af de opgaver man har, alle irrelevante knapper er fjernet.
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Forskellige GDPR ledelsesrapporter giver simpelt overblik
-

Ledelsen kan modtage rapporter på alt relevant
Grafikken giver overblikket.
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IT-sikkerhed i RISMAbusiness

•

Microsofts Azure cloud, data i Vesteuropa

•

Applikation og klient database på forskellige servere

•

Database backup (daglig) er dobbelt krypterede,
placeret i både Azure og Amazon Web Services cloud
(også Vesteuropa)

•

RISMAbusiness testes jævnligt mod nye
angrebsmetoder og korrigeres straks, ved behov

•

Brugeradgang til systemet er logget

•

Gentagne mislykkede loginforsøg blokeres

•

Kontrol af login-netværksadresse mod register over
sort-liste adresser (option)

•

Single sign-on / active directory (option)

•

IP-adresse begrænsning (option)

•

Database backup (option)

Prissætning

RISMAsimpleGDPR (lille løsning)

RISMAgdpr (stor løsning)

•

Virksomhedslicens: 7.495,- DKK pr. år

•

Virksomhedslicens: Fra 15.000 DKK pr. år.

•

Brugerlicenser:

•

Brugerlicenser:

•

Tilkøb brugerlicenser

•

Tilkøb brugerlicenser

•

Inkl. 2 stk.

Ekstra brugerlicenser á 3.000 DKK pr. år

•

Inkl. 1 stk. kiggelicens

10 stk. fra 10.000 DKK pr. år.

Tilkøbsmuligheder

•

Opstartspakker
•
•

•

3.000 – 10.000 DKK
Individuel: Tilpasses

IT sikkerhed
•
•
•
•

Single sign-on / AD
Krypteret brugerdatabase
IP adresse begrænsning
Mv.
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Prissætning
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RISMAgdpr (stor løsning)
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RISMA PARTNER TEAM
Implementation Consultant
Anna Filrup | afi@rismasystems.com | +45 70 25 47 00

Implementation Consultant
Zusanne Bjørneboe | zbj@rismasystems.com | +45 60 10 16 57

Partner Manager
Søren Kirketerp | ski@rismasystems.com | +45 20 49 52 29

Chief Commercial Officer
Steen Rath | sra@rismasystems.com | +45 41 37 22 28

RISMA Systems | Lyskaer 8 | DK-2730 Herlev | +45 70 25 47 00
www.rismasystems.com

