
When you have to be right

Dataskydd är centralt för Wolters Kluwer. Som leverantör av tjänster inom 
databearbetning tar vi vårt ansvar för att skydda personuppgifter på stort allvar 
och, därigenom, uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som vår kund. 

Vi är glada över att bekräfta att Kleos, vårt molnbaserade system för 
ärendehantering, uppfyller kraven i GDPR med ISO 27001-certifierade processer 
som uppfyller de striktaste normerna för datasäkerhet. Våra tyska datacenter och 
servrar övervakas dygnet runt, och är skyddade mot obehörig åtkomst, intrång 
och olyckor. Detta verifieras av oberoende tredje parter (Norton och McAfee). 
Säkerhetskopiering sker kontinuerligt, vilket innebär att din data alltid är säkert 
lagrad och inte kan förstöras eller försvinna. Vi arbetar inte bara med att identifiera 
möjliga hot i förväg för att skydda våra system, utan informerar också kunder om 
potentiella risker så att de proaktivt kan förhindra dataintrång genom att uppdatera 
sina system med virusskydd.

Förutom att vi erbjuder säker lagring och hantering av personuppgifter är Kleos 
Connect – en säker fildelningsportal som är tillgänglig för alla kunder – ett säkert 
alternativ till att skicka dokument som bilagor i mail.

Vi erbjuder dessutom tjänster som hjälper våra kunder förbättra sin egen 
regelefterlevnad genom att utnyttja de innovativa verktyg och funktioner som Kleos 
erbjuder. 

Det är dags för GDPR – och Kleos är 
redo. Framtidssäkra din verksamhet 
och försäkra dina klienter om korrekt 
hantering av deras uppgifter!

Kleos 
Full kontroll över din verksamhet och säkrad för GDPR.

GDPR



FULL TRANSPARENS OCH KONTROLL ÖVER PERSONUPPGIFTER
Kleos ger de nödvändiga verktygen för att kunna tillmötesgå begäran från registrerade 
beträffande deras personuppgifter. Svara snabbt på begäran om åtkomst eller korrigering av 
data och skapa enkelt rapporter över dina ärenden.  

UPPFYLL DE STRIKTASTE SÄKERHETSKRAVEN
Konfidentiella data och dokument lagras och bearbetas i ett säkert privat moln, helt 
isolerade och skyddade mot obehörig åtkomst. Processerna för datasäkerhetshantering i 
Kleos är certifierade enligt ISO 27001.

SÄKER KOMMUNIKATION MED KLEOS CONNECT 
Dela uppgifter och filer med klienter och tredje parter i en säker miljö, vilket eliminerar 
osäkra mejl och optimerar samarbete på en och samma plats.

FULL KONTROLL ÖVER ANVÄNDARROLLER OCH ÅTKOMSTBEHÖRIGHET
Ge åtkomstbehörighet till ärenden och dokument i enlighet med din organisation. 
Hantera läs-/skrivrättigheter och spåra vem som haft åtkomst till vad med fullständig 
verifieringsspårning.  

HÅLL REDA PÅ DINA GDPR-RELATERADE SKYLDIGHETER
Med Kleos kan du lagra och spåra all din GDPR-relaterade dokumentation och 
korrespondens med klienter direkt i dina ärenden. Med kalenderposter och automatiserade 
arbetsuppgifter kan du ställa in processer som säkerställer att du uppfyller dina 
skyldigheter avseende kommunikation och rapportering.

HJÄLP MED ATT UPPFYLLA DINA SKYLDIGHETER ENLIGT GDPR
Kleos strävar efter att erbjuda en innovativ lösning med många exklusiva funktioner som 
kan konfigureras att uppfylla dina behov och användas på flera enheter i realtid. Kontakta 
oss för mer information.

Vi hjälper dig i ditt dagliga användande av Kleos.
Kontakta oss gärna genom kleossupport@wolterskluwer.se eller 031-775 16 10, vardagar 08:00 – 18:30.

Framtidssäkra din 
verksamhet med Kleos

mailto://kleossupport@wolterskluwer.se

