VisitLog och GDPR
I visitlog har vi valt att kunna dynamiskt sätta GDPR regler och text. Du som kund bestämmer
själv vad det ska stå och hur GDPR ska fungera. Vi har givit dig som kund en exempeltext
som behöver redigeras innan den kan presenteras för era besökare. Du hittar mer om detta
nedan.
GDPR lagen bygger på två GDPR regler: Samtycke eller intresseavvägning.
- Vid regeln samtycke behöver besökaren samtycka till att ni sparar uppgifterna för ett
visst syfte och en viss tid.
- Vid regeln intresseavvägning kan man anse att det ligger i företagets och besökarens
intresse att spara uppgifterna för ett visst syfte och att det syftet inte behövs samtyckas
till. Exempelvis en utrymningslista vid en nödsituation.
GDPR val
1. Du som kund kan välja att bara aktivera regeln intresseavvägning och då bara
informera kunderna om på vilket sätt som uppgifterna sparas med hjälp av en GDPR
ikon/knapp på kiosken.
2. Ni kan också välja att aktivera Intresseavvägning tillsammans med en
Samtyckesregel för att eventuellt spara uppgifterna längre eller för att använda
besökarens uppgifter till något som besökarens kanske kan anses behövas samtyckas
till.
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VisitLog GDPR
För att komma till inställningarna för GDPR, gå till Administration -> GDPR längst ner till
höger, se nedan (1)

Ändra inställningar
De ställen som ni behöver ändra på är enligt nedan.
1. Regeln för GDPR och hur länge det ska sparas. Exempel kommer nedan.
2. Texten är en exempeltext
3. Aktivera GDPR på kiosken/kioskerna. Gäller för alla lokationer/placeringar.
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GDPR exempel med Intresseavvägning
I detta fall behöver inte besökaren Samtycka till att ni sparar uppgifterna för säkerhet och
statistik. En ikon visas på kiosken där besökaren kan läsa och även skriva in sin mailadress för
att få dem mailade.
1. Syfte, Information, Laglig grund och tid som den sparas
2. Om man vill skydda personuppgiftern ytterligare men spara statistiken så kan man
kryssa i detta alternativet. Då skrivs alla uppgifter över med xxxx vid tidpunkten för
utloggning eller vid en tidpunkt som ni väljer.

Glöm inte att aktivera GDPR funktionen när allt är klart
Du aktiverar GDPR genom denna kryssruta här (1)
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GDPR exempel med Samtycke
I detta fall behöver besökaren Samtycka till att ni sparar uppgifterna längre än bara för
säkerhet/utrymningslista. En ikon visas på kiosken där besökaren kan läsa och även skriva in
sin mailadress för att få dem mailade, ett formulär promptar också besökaren där besökaren
får välja om denna Samtycker.
1. Syfte, Information, Laglig grund och tid som den sparas för de olika alternativen:
Samtycke eller Intresseavvägning.
2. Om man vill skydda personuppgiftern ytterligare men spara statistiken så kan man
kryssa i detta alternativet. Då skrivs alla uppgifter över med xxxx vid tidpunkten för
utloggning eller vid en tidpunkt som ni väljer.

Glöm inte att aktivera GDPR funktionen när allt är klart
Du aktiverar GDPR genom denna kryssruta här (1)
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