COOKIEINFORMATION
Privacy Management Platform

For nettsteder

Compliance
Dashboard

Cookie innsikt, privacy risiki
& GDPR-overtredelser

Compliance Dashboard

Når et nettsted benytter cookies, er dette et tegn på at det vanligvis behandles persondata.
Dette medfører at nettstedet er omfattet av GDPR. Compliance Dashboard er et nyttig verktøy som kan hjelpe deg med å sikre at alle virksomhetens nettsteder hele tiden er i tråd med
GDPR- og ePrivacy-reglene.
Med Compliance Dashboard er det enkelt å få oversikt over dine cookies, både på et enkelt
nettsted og på tvers av alle virksomhetens nettsteder. Denne kunnskapen kan du benytte til å
identifisere uønskede cookies, vurdere dine privacy-relaterte risiki og løpende overvåke utviklingen av cookies. Eksempel på en privacy-risiko er om nettstedet oversender data til usikre
tredjeland.

Scanning av cookies på dine nettsteder
Informasjon om alle cookies på ditt
nettsted
Oversikt over avgitte samtykker
Privacy risiki
Overvåkning av cookies
Sammenligne utvikling av cookies på
dine nettsteder
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Compliance Dashboard inneholder:
Kunnskap
Få oversikt over de cookies som et av dine nettsteder benytter, eller en totaloversikt på tvers av alle nettsteder.
Vår skanner identifiserer alle de cookies som nettstedene benytter. Du kan gjøre statusanalyser eller følge utviklingen over tid.
Få også en oversikt over de samtykker som brukerne har gitt på hvert enkelt nettsted eller som et gjennomsnitt
for alle dine nettsteder

Privacy risiki - GDPR-overtredelser
Sender dine nettsteder data ut av EU og til usikre tredjeland? Blir det satt cookies med levetid på mer enn 12
måneder? Finnes det ukjente cookies på ditt nettsted? Compliance Dashboard gir deg oversikt over potensielle
privacy risiki relatert til dine cookies.

Oversikt over nettsted-portefølje
Om du har mange nettsteder, vil Compliance Dashboard gi deg full oversikt med et blikk. Samtidig vil det gi deg
grunnlag for å prioritere og planlegge arbeidet med å fjerne uønskede cookies på dine nettsteder. Du kan enkelt
lage uttrekk av data fra Compliance Dashboard.

Cookie monitorering og opprydning
Compliance Dashboardet oppdateres løpende etter hver runde med scanninger. Scanning skjer normalt en
gang pr måned og du kan hele tiden følge med i utviklingen. Scanningsfrekvensen kan for øvrig tilpasses ditt
behov. Kontakt oss om du ønsker å endre frekvensen. Har du uønskede cookies på ditt nettsted og ønsker rådgivning og hjelp i denne sammenhengen, har vi erfarne supportmedarbeidere som gjerne vil hjelpe deg.

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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