
EN TVÅ DAGARS UTBILDNING MED FÖREDRAG OCH PRAKTISKA ÖVNINGAR

Nu har det gått ett tag sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft, och flera 
organisationer har kämpat (och fortsätter kämpa) med att få sitt dataskydds- 
arbete på plats.

Samtidigt börjar allt fler beslut om administrativa sanktionsavgifter fattas mot  
organisationer som bedöms brista i efterlevnad runt om i Europa. Och fort-
farande väntar många på att se vad kommande prejudikat och praxis kommer 
att påvisa inom områden, där detta idag saknas.

Har vi gjort rätt och hur vet vi om vi har gjort rätt?
Ställer ni er själva den frågan? Många är idag osäkra om det egna arbetet är ”tillräckligt” bra.  
Hur bedömer man om man själv har exempelvis lämpliga ”organisatoriska och tekniska  
kontroller” på plats, efter bästa branschpraxis? Vi förstår detta dilemma.

Vem kan hjälpa oss?
Bäst skulle det ju vara om några oberoende specialister kunde granska den egna verksam-
heten, helst innan en större incident inträffar som kan resultera i administrativa sanktionsav-
gifter av tillsynsmyndigheten för brott mot dataskyddsförordningen. En sådan oberoende 
granskning kan helt enkelt utryckas som ett av verktygen i er ”verktygslåda” och som ett led i 
er egen riskminimering. En ”second opinion” av ert arbete och ett ”bevis” på att ni faktiskt har 
försök följa lagen.
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Lösningen:
Vi tagit fram ett systematiskt och strukturerat oberoende granskning för 
organisationer, för att hjälpa verksamheter att få ett par extra proffs-ögon just på 
sin hantering av personuppgifter, inklusive känsliga sådana, och 
informationssäkerhet.

 

Vår kompetens och erfarenheter (Varför välja oss?)
Vi som utför denna tjänst är mycket väl förtrogna med dataskyddsreglering, 
dataskyddsförordningen, annan specialreglering och informationssäkerhet. Vi har 
inga leverantörsförbindelser. Vi har även erfarenheter av tillsynsmyndigheters 
granskningar i uppmärksammade ärenden.

Vi är särskilt specialiserade på organisations-certifierad informationssäkerhet och 
stora mängder känsliga personuppgifter inom både privat och offentlig sektor, 
särskilt inom hälso- och sjukvården.

Metod och process
Vårt upplägg med en oberoende granskning och analys 
liknar således en certifieringsrevison, som exempelvis en 
ISO 27001 (eller ISO 9001 alternativt 14001) i metod och 
utförande samt resultat. Vårt erbjudande bör dock inte 
ses som liktydigt med en certifiering eller revision (då 
det ännu saknas en sådan ackrediterad GDPR certifiering 
på marknaden). Vi har även tagit fram ett eget ramverk 
för dataskydd (PIMS) enligt standardiserings-principer som 
eventuellt kan underlätta ert vidare arbete.

Varför har vi tagit fram denna tjänst?
Försommaren 2019 kom en offertförfrågan från en stor vårdgivare om just en 
sådan här kombinerad dataskydd och IT-säkerhetsgranskning, och utifrån det har 
vi skapat denna paketerade tjänsteleverans. Detta då vi anar att det finns fler verk-
samheter som faktiskt har behov av oberoende granskning till rimlig tidsåtgång 
och pris. 

OM TJÄNSTEN



Så vad kostar det, och hur lång tid tar det?
”En storlek passar inte alla”, så priset varierar. Vi anpassar oss därav till varje 
unik förfrågan då vi vet att olika verksamheter är unika. Utifrån våra tidigare 
erfarenheter har vi därför tagit fram en anpassningsbar paketering, beroende på 
förfrågande organisationers storlek och omfattning av önskad granskning. Gransk-
ningar beräknas alltså primärt utifrån omfattning och storlek på organisationen, 
naturligtvis i dialog med våra kunder.  

För en referenskund utförde vi ett granskningsuppdrag på en vecka, 5 arbetsdagar 
totalt, inklusive planering, utförande samt muntlig och skriftlig avrapportering.

Vårt erbjudande riktar sig till er som är seriösa med ert arbete 
- och önskar få det kvalitetsgranskat!
Då vi i vårt team utgörs av 2 specialister inom dataskyddsreglering och informations-
säkerhet kommer vi naturligtvis i mån av tid att svara varje organisation som visar 
intresse för erbjudandet.

Tveka inte att kontakta oss på info@manolisnymark.se eller danielseid@triagesec.se 
med er offertförfrågan, för ett skräddarsytt offertsvar anpassat för just er organisation 
av en oberoende granskning och analys av just ert dataskydd och informationssäker-
het!

Varmt välkomna! 

/ Manólis Nymark & Daniel Seid

mailto:info@manolisnymark.se
mailto:danielseid@triagesec.se


 

OM GRANSKNINGS- 
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Daniel Seid

Daniel är personcert- 
ifierad & kvalificerad in- 

formationssäkerhetsrevisor 
av ISO 27001. Var världens första 
informationssäkerhetscertifierade person 
av nya ”ISO 27001 Master” (högsta nivån 
globalt). Utöver detta har Daniel ytterligare 
+ 10 olika personliga säkerhets-certifer-
ingar, inklusive Certified Data Protection 
Officer (CDPO).

Manólis Nymark

Manólis är en av Sveriges 
få jur.kand med en CISSP 

informationssäkerhetscertifiering i ryg-
gen i över 10 år. Han har skrivit böcker 
och artiklar om informations- säkerhet 
inom hälso- och sjukvården samt en 
kommentar till patientdatalagen. Han har 
vidare internationella  
GDPR-certifieringar såsom IBITGQ Certi-
fied EU GDPR Foundation och Certified 
EU GDPR Practitioner.

Tillsammans har teamet återkommande utbildat i frågorna och assisterat en 
tillsynsmyndighet i granskning av samtliga svenska universitetssjukhus. De 
bildar ett, även med internationella mått mätt, ”top of the line”-team, med 
över 50 års gemensam professionell arbetslivserfarenhet med specialisering 
på nationell juridik för dataskydd och informationssäkerhet. 

danielseid@triagesec.se
070 - 525 10 00
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