
• Rådgivning 
• Enklare telefonsupport

  TILLÄGG *
• Utbildning i GDPR kan genomföras 
  enligt önskemål
• Finns tillgänglig som 
  dataskyddsombud 
  vid behov

Trusted Advisor
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Rådgivning
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* Tillägg debiteras per timme enligt avtal. Eventuella resor, logi
 och traktamente debiteras till självkostnadspris.

GDPR KONCEPT

• Utbildning i GDPR 1 gång/ år 
• Rådgivning
• Enklare telefonsupport

               TILLÄGG *
                   • Rådgivning för att etablera en modern i  
                         It-leverans för kund och/ eller 
         leverantörssidan
            • Tillgång till jurist i “back office”
                • Rådgivning vid strategi 
                     diskussioner kring 
   IT-relaterade frågor

• Utbildning i 
  GDPR 1 gång/ år
• Kontakt och 
  samarbete med 
  tillsynsmyndigheten 
  för integritets frågor
• Stöd vid upphandling 
  av IT och Telekom
• Analysera hur personupp-
  gifter hanteras i företaget
• Rådgivning vid strategidiskussioner 
  kring frågor gällande personuppgiftshantering
  
  TILLÄGG*
• Rådgivning för att etablera en modern IT-leverans för kund 
  och/ eller leverantörssidan
• Tillgång till jurist i “back office”
• Rådgivning vid strategi diskussioner kring IT-relaterade frågor

        • Utbildning i 
        GDPR 1 gång/ år
            • Kontakt och samar  
     bete med 
                     tillsynsmyndigheten 
                   för integritetsfrågor
              • Rådgivare för att etablera  
           en modern IT-leverans mot   
      kund och/ eller leverantörs-
  sidan
          • Rådgivning vid beställning och   
 angående IT-relaterade frågeställningar
   • Digitaliserings stöd för verksamheten
   • Stöd vid upphandling av IT och Telekom
   • Rådgivning vid strategidiskussioner kring 
     IT-relaterade frågor
   • Rådgivning kring IT-infrastruktur och arkitektur
  
     TILLÄGG *
   • Delta i riskanalyser för att hantera integritetsfrågorna i företaget
   • Tillgång till jurist i ”back office”
   • Analysera hur personuppgifter hanteras i företaget
   • Övervaka efterlevnaden av GDPR-förordningen
   • Bygga ”business Case” för möjliggöra förändringar av IT-miljön

PREMIUM +
Dataskyddsombud & 

Advisor 
7 500 kr/ månad

PREMIUM
Dataskyddsombud 

6 000 kr/ månad

LITE +
Dataskyddsombud & 

Advisor 
4 500 kr/ månad
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Behöver ni hjälp med GDPR eller har behov av ett dataskyddsombud med It-kompetens?
Gr8it har bred kompetens kring GDPR och hur den kan fungera tillsammans med era verksamhetsystem.
Vi erbjuder rådgivning, utbildning, seminarier samt upphandlingsstöd till verksamheter i syfte att 
möjliggöra en modern leverans av IT-tjänster med rätt kvalitet, tillgänglighet och bästa möjliga 
kostnadseffektivitet. Ansvar, lojalitet och hållbarhet är viktiga områden för en leverans av Gr8it.

Gr8it Sundsvall AB, Benny Sundholm
Adress: Hjortvägen 5, 860 30 Sörberge, e-post: benny@gr8it.se, telefon: 0701 844 616 

Gr8it:s


