
Förbättra efterlevnaden av 
GDPR-lagstiftningen med 
hjälp av en gap-analys

Ligger du efter i GDPR-arbetet? Behöver du en GAP-analys för att 
kartlägga hur din organisation efterlever lagstiftningen och hanterar 
personuppgifter? Med PwC:s hjälp kan du vidta rätt åtgärder. Att inte 
följa dataskyddsförordningen kan leda till sanktionsavgifter  
och medföra varumärkesrisker. 

Syftet med GDPR gap-analys är att förbättra 
efterlevnaden av den nya GDPR-lagstiftningen 
och stötta bolaget i en framtida implementering. 
PwC:s gap-analys hjälper ditt bolag hantera 
personuppgifter, identifiera vilka åtgärder bolaget 
behöver vidta och ger omedelbar tillgång till 
PwC:s seniora experter på området. 

Analysen ger svar på om din organisation hante-
rar personuppgifter på ett lagligt sätt, om bolaget 
skyddar uppgifterna på ett sätt som lagen kräver 
och ifall ni raderar de uppgifter som ska raderas 
när de inte längre behövs.
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GDPR gap-analys 

Tre steg för att klara efterlevnaden av  
GDPR-lagstiftningen

PwC erbjuder ditt bolag en digital utbildning, en 
utvärdering och en företagsspecifik roadmap för 
att förbättra GDPR-arbetet. Analysen hjälper ditt 
bolag att förbättra sin efterlevnad av GDPR-lag-
stiftningen, liksom möjligheten att stötta bolaget 
i en framtida implementering med hjälp av den 
framtagna roadmapen.

Välkommen till PwC.

 

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 34 kontor 
runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala 
som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra 
kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i. 

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 
medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara 
lösningar för våra kunder.
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