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Assessio lägger mycket tid och resurser på att säkerställa efterlevnad av den nya
dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018.
För att ni som kunder ska känna er trygga med våra produkter och tjänster kommer här en
beskrivning av vad som är gjort hittills, och vad som är inplanerat att göras framöver.
Assessio startade under 2017 en koncerntäckande projektgrupp, för att ansvara för arbetet med
anpassningen. Gruppen har hela tiden arbetat med externa jurister för rådgivning och hjälp,
samt extern IT-kompetens för genomgång av säkerhet och system. Ett Dataskyddsombud, som
också är projektledare för gruppen, utsågs redan under 2017. Dataskyddsombudet kommer
genomgå omfattande utbildning under våren 2018.
Som ett första steg har samtliga flöden där personuppgifter hanteras analyserats, detta gäller
både interna processer för egen personal, men naturligtvis också för alla testsystem, tjänster och
stöd som Assessio erbjuder. Genomgången mynnade ut i en god överblick över befintlig status,
men gav också möjlighet att börja planera insatser för anpassning och efterlevnad.
Projektgruppen utbildades tidigt i förordningens krav och konsekvenser. Samtlig personal
kommer genomgå intern utbildning i februari. Genomgång av nya riktlinjer, processer och
policies genomförs löpande. Samtliga anställda kommer komplettera befintliga sekretessavtal
med klausuler speciellt kopplade till dataskyddsförordningen, allt för att säkerställa skydd av
personuppgifter både under och efter anställning på Assessio.
Dokumentation kring processen och arbetet med efterlevnad görs löpande. Nya policies och
handlingsplaner har tagits fram, så som incidenthantering och interna riktlinjer.
Assessio har samarbetet med extern spetskompetens som gått igenom både vårt testsystem
Ascend, men också som gått igenom den generella IT-säkerheten. Utlåtanden kring detta har
varit positiva, och de små justeringar som rekommenderats har tagits in i handlingsplanen inför
att lagstiftningen träder i kraft.
Samarbetspartners
Assessio arbetar tätt ihop med övriga företag som vi är återförsäljare av, nämligen PSI (16PF),
OPP (MBTI) och Hogan Assessment System (HPI, HDS, MVPI och Hogan Omdöme). Assessio har
tagit del av deras egen dokumentation kring deras arbete med anpassning inför lagstiftningen.
Dessa företag är en del av Pricavy Shield, en överenskommelse mellan EU och USA kring hur
personuppgifter ska kunna skickas dem emellan i enlighet med rådande EU lagstiftning. Genom
att ansluta sig till Privacy Shield garanterar företaget att efterleva de lagar och förordningar som
finns kopplade till skydd av personuppgifter.
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