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Compliance Dashboard

Når et website anvender cookies behandles der ofte persondata, og dermed er dit website
omfattet af GDPR. Compliance Dashboard er et nyttigt værktøj til at hjælpe dig med at gøre
din virksomheds websites tilstrækkeligt GDPR og ePrivacy compliant.
Med Compliance Dashboard er det nemt at få overblik over dine cookies på dit website eller
på tværs af dine websites. Din viden kan du bruge til at identificere uønskede cookies, vurdere
dine privacy risici f.eks. om cookies sender data til usikre tredjelande og løbende monitorere
cookies på dine websites.

Scanning af cookies på dit website
Indsigt i cookies på dit website
Overblik over cookiesamtykker
Privacy risici
Monitorer dine cookies
Sammenlign udviklingen på dine
websites
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Compliance Dashboard indeholder
Indsigt
Få et overblik over dine cookies på dit website eller på tværs af dine websites på gundlag af vores website scanning. Følg udviklingen over tid eller analyser cookies.
Få også et overblik over brugernes afgivne cookiesamtykker både på hvert enkelt website eller et gennemsnit for
alle dine websites.

Privacy risici - GDPR-overtrædelser
Sender dit website data ud af EU til et usikkert tredjeland? Sættes der cookies med en levetid på mere end 12
måneder? Optræder der ukendte cookies på dit website? Compliance Dashboard giver dig overblikket over dine
potentielle privacy risici relateret til dine cookies.

Website portfolio overblik
Har du mange websites, giver Compliance Dashboard dig det fulde overblik fra ét sted og et grundlag for at
prioritere og planlægge dit arbejde med at fjerne uønskede cookies på dine websites. Du kan nemt lave udtræk
af lister med cookies fra Compliance Dashboard.

Cookie monitorering og rens
Compliance Dashboard bliver opdateret efter hver website scanning, så du løbende kan monitorere dit website.
Vi scanner som standard dit website hver måned. Scanningsfrekvensen kan tilpasses dit behov ved at kontakte
Cookie Information. Har du uønskede cookies på dit website, og har du brug for hjælp til at fjerne dem, har Cookie Information erfarne teknikere, som kan hjælpe dig.

Om Cookie Information

Cookie Information er en PrivacyTech-virksomhed, der udvikler software, som hjælper dig og din virksomhed
med at gøre websites og mobile apps GDPR & ePrivacy compliant, og som samtidig sørger for, at du får konkurrencemæssige fordele ud af det. Vi har hjulpet over 1.000 virksomheder og har behandlet 4.000.000.000
samtykker alene det seneste år.
Cookie Information blev grundlagt i København i 2011. Vi beskæftiger i dag 25 højt kvalificerede kolleger. Halvdelen sidder på vores kontor i København og de øvrige på vores kontor i Oslo og hos vores udviklingspartnere.
Cookie Information leverer løsninger globalt.
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