Kom godt i gang med os – Tillægsydelser til DPO Advisor
Konsulentforløb
Konsulentforløbet er til jer, der har brug for hjælp til at komme i gang og gerne vil have
rådgivning undervejs i brugen af systemet. Forløbet foregår online over 6 sessioner af en time,
og det er en god løsning, hvis man sidder én eller to med systemet og har brug for ekstern
sparring og rådgivning. Du vil blive tildelt hjemmearbejde løbende, som vi vil følges op på under
sessionerne, og vores erfaring er, at organisationen vil være kommet hele systemet rundt efter
de 6 sessioner. De 6 sessioner er dog kun et udgangspunkt, og det vil også være muligt at
forlænge forløbet, hvis behovet opstår.
Priser fra 9000 kr.
Workshop
Er I en større organisation med flere ansatte, der skal benytte systemet? I så fald kan en
workshop være måden at sikre, I kommer godt i gang. Workshoppen er målrettet
organisationer, der har flere ansatte, der regelmæssigt skal sidde med systemet. Vi tilbyder et
dagsarrangement på 6 timer, hvor vi kommer ud på jeres arbejdsplads og underviser og
rådgiver i systemet. Vores erfaring er, at organisationen vil være kommet hele systemet rundt
efter workshoppen, og de derefter vil være i stand til at forsætte på egen hånd.
Priser fra 9000 kr.
Kvalitetssikring
Når I er færdige med at udfylde systemet, tilbyder vi at kvalitetssikre jeres arbejde. Det vil
typisk foregå ved, I sender os jeres indtastninger, hvor vi derefter tjekker dem igennem for
mangler. Vi tilbyder herefter et opsamlingsmøde, hvor vi gennemgår indtastningerne samt
tilhørende rettelser. Tilbuddet er til jer, der muligvis ikke har arbejdet med GDPR tidligere, eller
jer, der gerne vil have et par friske, eksterne øjne på jeres arbejde. Det er estimeret til at tage
to timer, men afhængigt af rettelsernes omfang, kan man aftale, om der er behov for et
længere forløb.
Priser fra 3000 kr.
Juridisk bistand
Sidst men ikke mindst tilbyder vi juridisk bistand til dem, der har brug specifik juridisk
rådgivning. Rådgivningen udføres af jurist og medstifter Daniel Hartfield-Traun, og prisen
afhænger af rådgivningens omfang og karakter.
I kan kontakte os for mere information på vores mail: info@legaltechdenmark.com.

