9 ud af 10 virksomheders største udfordring er deres HR data. Såfremt disse beskyttes vil man ofte være 80% i mål
med GDPR. Vi tilbyder dig juridisk rådgivning, praktiske værktøjer og en konkret handleplan til en fast pris.
Hos RackPeople oplever vi, at rigtig mange føler sig magtesløse, forvirrede og hensat til at købe meget dyre
løsninger for at leve op til GDPR kravene.
GDPR Kickstarter hjælper dig med at oversætte tung juridisk lovtekst til specifikke actions, der bringer jer i mål med at
sikre HR data. Få ro i maven og en hjælpende hånd til at formulere en køreplan for jeres GDPR indsats med vores
kickstarter pakke.

• Forelæsning hvor en dedikeret IT-advokat, med udgangspunkt i en typisk case, giver en praktisk forståelse af de
juridiske krav virksomheder står over for.
• One2One møde af 1 times varighed med IT-advokaten og en repræsentant fra RackPeople, hvor I får rådgivning og
et sæt anbefalinger med udgangspunkt i jeres virksomheds behov og jeres egne data.
• Oversættelse af de juridiske anbefalinger matchet imod den tilgængelige teknologi
• Afklaring af undervisningsbehov i forhold til nye handlemønstre i omgangen med data
• Opfølgningsmøde med RackPeople, hvor de tekniske muligheder gennemgås med udgangspunkt i de juridiske
anbefalinger.

Vi har udarbejdet en GDPR værktøjskasse med standardiserede ydelser, som du efterfølgende kan aktivere efter
behov, bl.a. Værktøjer til HR eller CRM inkl. Behandlingsfortegnelse.

Vil du have kickstartet din GDPR indsats?
Alt du skal gøre er at tilmelde dig forelæsningen, booke en af vores One2One
sessioner med IT-advokaten og udfylde spørgeskemaet.
Gå til https://www.rackpeople.com/gdpr-kickstarter/ og tilmeld dig i dag.

I får:

• En tjekliste/hovedspørgsmål vedr. GDPR
(Alle de ting man skal have styr på)

• Konkret juridisk rådgivning med
udgangspunkt i jeres behov og data

Pris: 9.500 ,- inkl. 1 stk One2One session og handleplan (Pris pr. virksomhed)
Vil du bare lytte med på forelæsningen, er deltagelse gratis. Skulle du efter
seminaret ombestemme dig, kan du tilkøbe One2One sessionen, som et online
møde, ved at kontakte os.
Sidste frist for tilmelding til forelæsning er d. 1. marts. One2One sessioner er
først til mølle.

• Oversigt over mangler og et roadmap for
jeres videre forløb

• Kobling mellem Jura og teknik
• Forståelse af krav og viden om praktiske
tiltag

Læs mere på: www.rackpeople.com kontakt os på mail: salg@rackpeople.dk tlf: 7070 1111

