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52% av globale IT ledere
tror GDPR vil resultere i
bot for deres
virksomhet
Lorem ipsum
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Ta GDPR på alvo r - fin n in for m asj o n en
I ntelliS earch GDPR
Verktøyet som finner
p ersonopplysninger i
dine data

Hvorfor?
Det er mye oppmerksomhet rundt EU`s personvernregler, og det er utvilsomt noe alle organisasjoner
må forholde seg �l. Økt oppmerksomhet, nye
lovpålagte krav og potensielt høye bøter bidrar �l
det.
Kravene viser at organisasjoner må få på plass både
prosesser, ru�ner, dokumentasjon og tekniske
løsninger for å oppfylle kravene.

Hvordan?
Mange virksomheter gjør seg i disse �der klar for å ta
imot de nye reglene forbundet med GDPR. Vi hører i
markedet om større virksomheter som annse�er �l
manuell prosesser hvor ansa�e må lete seg frem sted
for sted og samle informasjon før en rapport kan
genereres. Tidsfristen på 3 dager er det vik�gste,
kvaliteten er i den sammenheng underordnet. Det
høres ut som en både tungvint og risikabel prosess.
En slik prosess tror vi raskt vil kunne gjøre virkelighet
av undersøkelsen nevnt over.
52% av globale IT ledere tar ikke feil. De vet noe som
gjør at ﬂere bør lø�e de�e svært høyt på agendaen.

IntelliSearch løsninger ﬁnner den informasjonen du
ønsker i alle kilder den er koblet �l. Spesialiseringen
i retning av GDPR innebærer at IntelliSearch
søkemotoren går igjennom alle ønskede data på
le�ng e�er informasjon som deﬁneres under GDPR
ha�en.
IntelliSearch er en søkemotor som e�er installasjon
indekserer opp alle data som den kobles �l.
Indekseringen kan kort forklares med å lage en slags
telefonkatalog over alle data i virksomheten.
Løsningen kan også ved indekseringsjobben mates
�l å være spesielt på utkikk e�er bestemte type
data, og kategorisere disse slik at de raskere kan
fremskaﬀes.

Ikke bli blant de 52% som tror de vil få en bot!

Viktige funskjoner
Kilder
Du bestemmer selv hvilke kilder som skal
overvåkes

GDPR modul
Denne iden�ﬁserer og merker (tag) alle
steder den ﬁnner personopplysninger
kny�et �l personnummer, kontonummer,
helseinformasjon, økonomisk informasjon
og de forhold som i loven deﬁneres som
”sensi�ve personopplysninger”.

GDPR-informasjonsportal
Portalen der utvalgte ansa�e kan ﬁnne
frem relevant GDPR-dokumentasjon.

Fordelene med
IntelliSearch GDPR
So�ware leverandørers løsning for GDPR håndterer i
hovedsak hjelp �l gjennﬁnning bare innenfor respek�ve løsning. IntelliSearch GDPR gir deg en totaloversikt
på tvers av alle kilder, og vil være �l ny�e i fortse�else
også for å overvåke om ny personrelatert informasjon
kommer inn i de forskjellige løsningene. IntelliSearch
GDPR er også uavhengig av type informasjon.

GDPR det nye Y2K-sluket?

Blogginnlegg på IntelliWorker.no av
MAGNE ERIKSEN

Det er gryende oppmerksomhet på GDPR (General
Data Protec�on Regula�on). Signaler om potensielt
skyhøye bøter driver de�e fokuset, som garantert øker
utover høsten og våren når �dsfristen i mai 2018
nærmer seg. Men la oss ikke glemme elefanten i
rommet – den ustrukturerte informasjonshåndteringen.
Kommersielle aktører innen rådgivning og ulike
løsningsområder driver diskusjonen om håndtering av
GDPR. Det danses rundt gullkalven som de håper er
den største siden Y2K-u�ordringen.
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Vi kommer �l å høre mye fremover om hva som er
personopplysninger og sensi�ve personopplysninger.
Vi kommer �l å bli eksponert for en rekke personvernerklæringer, aksepter kny�et �l innsamling og
samtykker for bruk. Mange av disse sikkert i form av
enkle trykk med masse tekst bak, slik som alle vilkår
fra Apple, Google, Microso� og andre som ingen leser
og alle aksepterer i dag. Vi kommer �l å høre om
personvernombud og andre roller og ansvarsområder,
om prosesser for avvikshåndteringer, om skiller
mellom dataeiere og databehandlere. Vi kommer �l å
høre fra stadig ﬂere ASP-, dri�s- og skyleverandører
som skilter med ISO27000-ser�ﬁsering. Og det er
påstander om at vi gjør alt de�e for en rela�vt liten
endring, for i Norge har vi eksisterende personvernregler og vi har et oppegående data�lsyn.
Organisasjoner som tar GDPR på alvor får helt sikkert
på plass gode ru�ner rundt alle de strukturerte
prosessene og systemene slik som CRM, ERP og HR.
Men elefanten i rommet er fortsa� �lstede. For selv
når alt det ovenstående er på plass er det et stort hull
hvor personopplysninger vanligvis kan ﬂyte fri� uten
å bli behandlet på en forsvarlig måte. Det er i den
ustrukturerte sfæren. Dokumenter som blir scannet,
inngående og utgående brev og e-post, og ikke minst i
en rekke dokumenter som blir lagret på ﬁlservere,
Box, Dropbox, OneDrive og �lsvarende.
Jeg har på en kommunes ﬁlserver selv funnet en
bekymringsmelding skrevet av en lærer og sendt �l
barnevernet. Dokumentet lå helt åpent for alle.
Læreren som sendte den hadde ingen forutsetning og
kunnskap om kommunens interne IT-sikkerhet. Og
slike brukerscenarier kan vi helt sikkert ﬁnne mange
av i enhver organisasjon.
Så et råd �l alle som har fokus på personvern og
GDPR: Glem ikke at majoriteten av informasjonen i
din organisasjon er ustrukturert og ﬁnnes utenfor de
tradisjonelle hovedsystemene, og i stor grad også
utenfor de vik�gste hovedprosessene. Det vil ikke
overraske oss om det er her grunnlaget for de
ubehagelige avisomtalene og de største bøtene
ﬁnnes!
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