
 

DATASKYDDSTJÄNST FRÅN 
OBSEQUIO 
Att internt hitta någon som är lämpad att vara dataskydds-

ombud kan många gånger vara både svårt och resurskrävande. 

Låt oss på Obsequio hjälpa er! Antingen kan vi gå in och stötta 

befintligt dataskyddsombud eller ta ansvar för rollen. På 

Obsequio finns erfarna dataskyddsspecialister med mångårig 

erfarenhet av personuppgiftshantering. 

De flesta organisationer som hanterar personuppgifter har krav 

på sig att tillsätta ett dataskyddsombud. Den övergripande och 

viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud är att övervaka att 

organisationen följer dataskyddsförordningen och agera 

kontaktperson gentemot registrerade.  

Vad som är viktigt att tänka på är att den som är dataskydds-

ombud ska kunna arbeta för de registrerades integritet och inte 

själv hantera personuppgifter inom organisationen. En annan 

viktig del är att dataskyddsombudet ska ha kunskaper om 

dataskyddsförordningen och dess tillämpning. 

Vad gör Obsequio som dataskyddsombud? 

Med våra erfarna dataskyddsspecialister kan du känna dig trygg 
med att det alltid finns någon att diskutera ert dataskyddsarbete 
med.  

Prova vår dataskyddstjänst som består av en bastjänst till ett fast 
månadspris, med möjlighet för er att göra tillägg så att den möter 
era behov fullt ut. 
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Bastjänst till fast månadspris 
• Uppstartsmöte med nulägesanalys av regelefterlevnaden 
• En systematisk och kontinuerlig granskning av 

verksamhetens dataskyddsarbete  
• Årlig rapport till organisationens ledning avseende brister 

och utvecklingsbehov 
• Implementering av en metod för att höja organisationens 

effektivt i arbetet med dataskydd och höja 
regelefterlevnaden.  

• Tillgång till Obsequios omvärldsbevakning 
 

Tillvalstjänster 
• Utredning av frågor och synpunkter från interna eller 

externa intressenter 
• Jourkontakt vid t.ex. personuppgiftsincidenter 
• Bistå i utredning av misstänkta dataintrång 
• Konsekvensbedömning av dataskydd samt övervakning av 

genomförandet 
• Kravställa och arbeta för att införa säkerhetsskydds-

åtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd. 
 

Vad blir resultatet av tjänsten? 
• Genomförd och oberoende granskning av efterlevnaden 

av GDPR 
• Systematisk utvärdering av organisationens arbetssätt 

med personuppgifter 
• Kunskapshöjning i organisationen i dataskyddsarbetet 
• Ett bevis på en proaktivitet inom ett prioriterat område 
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