
THE TRUSTED PARTNER FOR DATA PRIVACY

Er personvernerklæringene deres iht det nye regelverket? Og samtykkene, er de informert og formålsspesifikke?

Kan dere til enhver tid dokumentere hvilken informasjon som ble gitt og hva som ble samtykket til (versjonering)?

Hva med rettighetene, hvordan håndterer dere disse?

Delt data? Hvordan ivaretar du dine påfølgende forpliktelser?

Har du en god løsning for dokumentering av kundedialog og behandlingsaktiviteter som ivaretar personvernet?

Behandlingsansvarlig
DOKUMENTERE COMPLIANCE 

Dokumentere behandlingsgrunnlag
Formålsspesifikke personvernerklæringer og samtykker
Mottakeradministrasjon
Detaljerte protokoller
Innebygd personvern og personvern som standard

Databehandlere og andre mottakere
EFFEKTIV SAMHANDLING

Tydelige instrukser og varsler
Prosesstøtte for rettighetsadministrasjon
Rapportering og loggføring
Integrasjon for dataintegritet og konfidensialitet

Personvernportalen
DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Tydelig informasjon
Administrasjon av rettigheter og 
samtykker
MyConfirm for enkel tilgang

Dokumentasjon over behandlingsaktiviteter
PROTOKOLLER

Dashboard for oversikt
Rettighetsadministrasjon og oppgaver
Detaljerte hendelseslogger 
Alltid oppdaterte og ajourførte samtykker

“It is not a silver bullet, but used in the 
right way, ICONFIRM may provide an 
instant pain relief to your GDPR headace”

— Ole Marius Bachke, 
    Deloitte Advokatfirma

Partnere:

ICONFIRM tilbyr en enkel løsning for innebygget personvern og samtidig å bygge tillit 
mellom individer og virksomheter.



GDPR stiller klare krav til hvordan individer skal bli informert om behandling av deres 
personopplysninger og mulighet til å ivareta sine rettigheter. Det stilles tilsvarende 
tydelige krav til Behandlingsansvarlig om å dokumentere etterlevelse av regelverket.  
ICONFIRM er din fortrolige samarbeidspartner for personvern.

Abonnement fra NOK 750,- pr. måned. www.iconfirm.eu
© 2018 ICONFIRM

 

NØKKELFUNKSJONER 

Abonnementer 

Basis 
Mottaker 
admin 

Sikker 
lagring API 

Systemadministrasjon 

▪ Kontaktdetaljer til behandlingsansvarlig og personvernombud 
▪ Tekster til underrettelser 
▪ Rollebasert autorisering av brukere 
▪ Sterk autentisering av brukere 
▪ Rapporter til datamyndighetene 
▪ Avviksrapporter 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

   

Behandlingsgrunnlag 

▪ Definer innsamlede personidentifikatorer 
▪ Beskriv juridisk grunnlag 
▪ Beskriv slette- og arkiveringsrutiner 
▪ Bestem autentiseringsgrad av de registrerte 
▪ Spesifikk personvernerklæring 
▪ Formålsspesifikke samtykker 
▪ Dokumenter interne prosedyrer og vurderinger inkl. 

risikoanalyser, dataflyt diagrammer etc.  
▪ Versjonering av personvernerklæring og samtykker 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 

   

Personvernportalen 

▪ Mobiltilpasset 
▪ Tydelig kommunikasjon 
▪ Kontaktdetaljer til organisasjon og DPO 
▪ Autentiser den registrerte 
▪ Administrer samtykker 
▪ Prosesstøtte rettighetsadministrasjon 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

   

Protokoller 

▪ Skap protokoller over behandlingsaktiviteter 
▪ Generell info 
▪ Personidentifikatorer 
▪ Samtykker 
▪ Rettighetsadministrasjon - oppgavehåndtering 
▪ Detaljert hendelseslogg 
▪ Søkbart register over protokoller 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

   
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

Fullmakter 

▪ Dokumenter autentiserte fullmakter 
▪ Komplett fullmaktsregister 

 
 
√ 
√ 

   
 
√ 
√ 

Mottakeradministrasjon  

▪ Definer mottakere (interne, databehandlere, tredjeparter) 
▪ Administrer tilgangsrettigheter og dataflyt 
▪ Dokumentasjon av ingen behandling før samtykke foreligger 
▪ Notifiseringer og prosesstøtte på rettigheter og oppgaver 
▪ Lagring av databehandleravtaler 
▪ Tilgangskontroll og loggføring 

 
 
√ 
 
 
 
 

 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

  
 
 
√ 
 
√ 

Personidentifikator hvelv 

▪ Sikker lagring av personidentifikatorer 
▪ Tilgangskontroll, logger og rapporter 

   
 
√ 
√ 

 

 


