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Privacy Management Platform

Overholder din
mobile app GDPR?
Vi dokumenterer, om din app
overholder persondatalovgivningen

Om GDPR

Hvis din mobile app inneholder komponenter som sender personopplysninger til
tredjeparter eller til deg selv, er den omfattet av persondatalovgivningen. I en tilsynssituasjon skal du kunne fremvise en liste med hver brukers samtykke.
Hvis din mobile app er bygget opp ved hjelp av teknologier som setter cookies, er den
underlagt cookiereglene/ePrivacy-reglementet. Appen skal da innhente samtykke fra
brukerne før de aktuelle scripts eksekveres.
Mer enn 95% av alle app’er setter cookies eller videresender personopplysninger som
eksempelvis bruker-ID, IP-adresse eller geolokasjon.

Mobile App GDPR Compliance Audit

GDPR Compliance Audit analyserer om din mobile app overholder cookie-/ePrivacy-reglene og GDPR. Vi kontrollerer også om den utgjør en dataprivacy- eller sikkerhetsrisiko for din virksomhet. Audit’en dokumenterer avvik og gir deg konkrete råd
om hva du bør gjøre for å sikre at app’en tilfredsstiller kravene i regelverket.

Mobile App GDPR Compliance Audit inneholder:
Dokumentasjon på eventuelle overtredelser av GDPR og cookie-/ePrivacy-reglene
Vurdering av om din mobile app utgjør en dataprivacy- eller sikkerhetsrisiko for din virksomhet
Scanning av hvilke data din app samler inn fra brukerens mobile enhet
www.cookieinformation.com

Analyse av hvilke funksjoner og persondata din app søker tilgang til på
brukerens mobil. Eksempelvis lokasjon, kamera eller kontakter
Oversikt over datastrømmer fra app
til tredjeparter
Konkrete anbefalinger til forbedringer

jma@cookieinformation.com

+47 905 92 625

GDPR compliance sjekkliste

1. Få oversikt og dokumenter datainnsamling og
databehandling i din app
Du skal ha oversikt over hvilke persondata din app
samler inn direkte fra den mobile enheten eller
som overføres via cookies. Scanningsresultatet fra
vår audit gir deg dokumentasjon på datainnsamling og -behandling.

2. Appens brukere skal informeres om datainnsamling og databehandling
Din personvernerklæring skal være tilgjengelig for
appens brukere og gi information om bl.a. innsamling og -behandlingen. Den skal også opplyse
om hvorfor persondata samles inn og hvem som
behandler dem.

3. Informer om dataoverføring til tredjepartsaktører
Du skal informere brukerne om hvilke tredjeparter som mottar persondata fra din mobile app.
Du skal også fortelle om hvorfor disse behandler
brukernes persondata. Vår analyse av app’en gir
deg nødvendig grunnlag for til dette.

4. Innhent brukernes samtykke
Om du samler inn persondata, skal du innhente
brukerens samtykke til dette. Innholdet i Personvernerklæringen og samtykketeksten skal være
skal være utformet slik at du har grunnlag for å
innhente og behandle brukerens persondata.

5. Vær tilgjengelig for appens brukere
Brukerne av din mobile app skal enkelt kunne komme i kontakt med din virksomhet for å få adgang
til de persondata som er lagret om dem.

6. Benytt tilstrekkelig persondatasikkerhet
Du skal ha implementert tilstrekkelig tekniske
sikkerhetstiltak i forhold til de persondata som behandles via din mobile app. Vår audit undersøker
også persondatasikkerheten i din app.

Om Cookie Information

Cookie Information er en PrivacyTech-virksomhet som utvikler software som hjelper
deg og din virksomhet med å sikre at nettsteder og app’er tilfredsstiller GDPR & ePrivacy-regelverket. Samtidig sørger vi for at du oppnår konkurransemessige fordeler.
Vi har hjulpet over 1.000 virksomheter og har behandlet 4.000.000.000 samtykker de
siste 12 måneder.
Cookie Information ble etablert i København i 2011. Vi beskjeftiger i dag 25 høyt
kvalifiserte medarbeidere. Cookie Information AS (Norge) har kontor i Drammen, og
representerer selskapet i det norske markedet. Cookie Information leverer løsninger
globalt.
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