Prima – ett IT-stöd för hjälp med PUL

Prima

privacy manager

Prima ger stor hjälp till personuppgiftsombudet
Prima ger utmärkt vägledning, information och
överblick för alla
Prima gör att ni enkelt och med kvalitet kan
klara interna och externa krav
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Prima hjälper personuppgiftsombudet
Med Prima kan personuppgiftsombudet betydligt
enklare och med bättre resultat klara av sina åtaganden.
Prima ger ombudet överblick, kontroll och vägledning
samt underlättar arbetet att inhämta, sammanställa
och ajourhålla nödvändig dokumentation.

Prima hjälper hela organisationen
Prima gör det lättare för verksamhetsansvariga och
hela organisationen att efterleva PUL. Krav avseende
information och vägledning samt överblick, kvalitet och
uppföljning kan tillgodoses. Insatser för PUL-säkring
kan hållas nere samtidigt som kvaliteten förbättras.

integritet
juridik
informationshantering

Prima – ett IT-stöd från Integrit AB
www.integrit.se

Hjälp med PUL
Prima – för kostnadseffektiv PUL-säkring
Din organisation kan givetvis inte strunta i PUL, men samtidigt är det av vikt att hushålla med resurser. Insatserna
för PUL-säkring måste därför vara effektiva. Med IT-stödet Prima kan betungande delar av PUL-säkringsarbetet göras
betydligt effektivare och avsevärt enklare samtidigt som bättre resultat/kvalitet uppnås.

Prima gör det lättare för organisationer
och personuppgiftsombud att efterleva PUL

Interna och externa krav på information,
kvalitet och överblick kan tillgodoses med Prima

Prima underlättar inventering, dokumentation och uppdatering
Inventering och dokumentation/förteckning
Med Prima underlättas inhämtning och sammanställning av upplysningar för personuppgiftsombudets förteckning
och annan viktig dokumentation om organisationens personregister (för enkelhetens skull använder vi här det
gamla begreppet personregister för behandlingar som omfattas av PUL:s hanteringsregler).
Ansvariga för verksamheter där personregister används bör se till att registren
anmäls till personuppgiftsombudet. Ombudet gör en bedömning av om den
redovisade informationen är tillfyllest eller behöver kompletteras.
Med Primas praktiska, användarvänliga och pedagogiska elektroniska
formulär (ett för varje register) samt IT-stödets särskilda funktioner och
hjälp för anmälningar, underlättas organisationens dokumentation och
personuppgiftsombudets förteckningsarbete. Observera att Prima inte ska
förväxlas med ett primitivt inrapporteringsverktyg. Låt oss visa er! Kontakta
Integrit.
Exempel från en kommuns formulär. Formuläret kan givetvis anpassas efter
era behov/önskemål.

Uppdateringar och ajourhållande
För att den aktuella dokumentationen ska ha något värde i längden måste den hållas uppdaterad. Med Prima
underlättas nödvändiga uppdateringar och kompletteringar.
Verksamhetsansvariga, personuppgiftsombudet och andra medarbetare har mycket god överblick med Prima (se
sektion A på nästa sida), vilket gör det betydligt lättare att upptäcka om förtecknad information (”kartan”) och
verkligheten stämmer överens. Eventuella ändringar görs lätt i Prima.
Särskilda funktioner för enkel uppdateringskontroll, påminnelser och verifieringar underlättar också arbetet att
ajourhålla och kvalitetssäkra ombudsförteckningen och annan dokumentation i Prima.
Med Primas överblick och särskilda funktioner för att se till att dokumenterad information är aktuell, kan ni få en
”karta” av mycket god kvalitet. Återigen: Kontakta Integrit för en demonstration!
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Hjälp med PUL
Prima ger överblick, kontroll och vägledning för alla
Verksamhetsansvariga har ett betydande ansvar när det gäller att se till att gällande författningar efterlevs. En
viktig del i detta arbete är att stödja personalen med information/instruktioner. Med Prima kan organisationens
medarbetare enkelt ta del av viktiga upplysningar ordnade efter olika informationsbehov. Dessutom ger Prima de
ansvariga den uppsikt de själva behöver. Vidare får personuppgiftsombudet suverän kontroll och överblick. Därtill
underlättas ombudets förmedling av information till och kontakter med medarbetarna i organisationen.

Information tillgänglig via ert intranät

Information i Prima
Våra behandlingar
av personuppgifter

Kunskapsbanken –
info om PUL m.m.
PUL-roller och
ansvar m.m.

ger överblick och vägledning
och hjälper bl.a.
•
verksamhetsansvariga
•
personuppgiftsombudet/en
•
andra nyckelpersoner och
•
användare av personregister
innehåller anpassad information
om organisationens personregister/behandlingar. Prima gör sammanställningar som
tillgodoser viktiga informationsbehov.
Ombudets förteckning är bara ett exempel.

ger upplysningar om roller/ansvar
och vad ansvaret innebär för
•
personuppgiftsansvarig/a
•
verksamhetsansvariga
•
personuppgiftsombudet/en
•
andra nyckelpersoner och
•
användare av personregister
innehåller kontaktinformation
så att medarbetare kan nå rätt person i såväl
övergripande frågor som frågor om ett
specifikt register.

hjälper er att klara olika krav i PUL
t.ex. i samband en begäran om registerutdrag.

är en Kunskapsbank om PUL
del 1 – den interna kunskapsbanken
innehåller information av PUL-intresse från din
organisation. Information kan finnas i form av
dokument, vanliga frågor (FAQ) och
hänvisningar/länkar.
del 2 – den externa kunskapsbanken
innehåller information av allmänt PUL-intresse
från Integrit. Informationen kommer att efter
hand utökas med bl.a. fler tips om hur andra
organisationer gör i praktiken.

Prima är praktiskt, användarvänligt och pedagogiskt

PUL-expertis, personuppgiftsombud och andra användare har varit med som kravställare i utvecklingen av Prima.
Resultatet är ett i hög grad funktionellt, praktiskt, användarvänligt och pedagogiskt IT-stöd.

Prima kan anpassas till din organisation

Prima kan i hög grad anpassas efter den enskilda organisationens behov utan särskild programmering.

Prima tillhandahålls som ”IT på kran”

Prima är tillgänglig via Internet och kräver ingen installation hos er.

Du kan få en demonstration över Internet

För att du ska få en bild av den stora hjälp och nytta som ni (personuppgiftsombudet och hela organisationen) kan få med
Prima, bör du se IT-stödet över Internet. Kontakta Integrit.
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Hjälp med PUL

Kommun-Sveriges “mesta” personuppgiftsombud rekommenderar IT-stödet Prima
Anders Göranson, administrativ chef och personuppgiftsombud vid Regionförbundet södra Småland, är förmodligen
landets “mesta” personuppgiftsombud*. Han har engagerat sig starkt i frågor som avser hur kommuner på ett korrekt och
rationellt sätt kan PUL-säkra verksamheterna. Om Prima säger han så här:

För att kostnadseffektivt kunna sköta mina skyldigheter som personuppgiftsombud (inhämta uppgifter,
dokumentera samt ha god kontroll och överblick m.m.) behöver jag hjälp av ett anpassat IT-stöd. Minst lika viktigt
är det att relevant information lätt kan hållas tillgänglig för bl.a. ansvariga och anställda. Regionförbundet har
hittat ett lämpligt IT-stöd (bl.a. har frågor om verksamhetsstöd ingått i en enkät om PUL till landets samtliga
kommuner). Jag kan utan tvekan säga att inget IT-stöd jag stött på är så allsidigt och praktiskt som Prima. Att
stödet tillhandahålls till en mycket rimlig kostnad gjorde vårt val av Prima lätt. Prima rekommenderas till alla
som kostnadseffektivt vill PUL-säkra sin verksamhet.
		
		

*Bedömningen görs mot bakgrund av antalet uppdrag och omfattningen av dessa.

Om företaget bakom Prima och företagets konsulttjänster
Integrit är specialiserat på frågor som avser informationshantering, legala krav och personlig integritet. Företagets
djupa juridiska kunskaper kombineras med många års erfarenhet från Datainspektionen och IT-säkerhetsföretag
samt ett stort antal uppdrag som personuppgiftsombud och att “PUL-säkra” verksamheter. Integrit erbjuder hjälp
med allt från enstaka punktinsatser till mer heltäckande hjälp.

Exempel
•

Nulägesanalyser

•

Fullständiga PUL-säkringsprocesser

•

Utbildningar

•

Externt personuppgiftsombud

•

Inventering och dokumentation

•

”Bollplank” till personuppgiftsombud

•

Rättsliga analyser

•

Starthjälp till Prima-kunder

Starthjälp till Prima-kunder
Här kan det framhållas att Integrit erbjuder starkt rabatterad starthjälp till Prima-kunder. Starthjälpen anpassas
efter era behov. Hjälpen kombinerar i regel en PUL-utbildning för nyckelpersoner med ett praktikpass där Prima
används. Även med ett användarvänligt IT-stöd är det ofta bra med en ”knuff i ryggen” för att komma igång
med eller få en nystart i PUL-säkringsarbetet. I starthjälpen ingår även ett särskilt pass med råd och stöd till
personuppgiftsombudet/ombuden.

Kontakta Integrit
Integrit AB
Veddesta Centrum
175 72 Järfälla

info@integrit.se

Tel: 08-37 57 90

www.integrit.se

“Spetskompetens, särskild metod och unikt
IT-stöd säkerställer kostnadseffektiv hjälp”

