COOKIEINFORMATION

Anbefalet til medlemmer af

Privacy Management Platform

Til websites

Cookie

samtykkeløsning
GDPR & ePrivacy compliance

GDPR og ePrivacy - Brugernes samtykke
Dit website er omfattet af bekendtgørelsen om Cookies og e-Privacy, når websitet er etableret
ved hjælp af f.eks. plugins, pixels eller widgets, der sætter cookies. I den forbindelse skal brugerne informeres, og websitet skal indhente samtykke fra brugerne, inden der sættes cookies.
Mere end 95% af alle websites sætter cookies eller sender personoplysninger såsom bruger-ID, IP-adresse eller geolokation. Når dit website sætter cookies, der sender personoplysninger til tredjeparter eller til dig selv, er det omfattet af GDPR.
I en tilsynssituation skal du kunne fremvise en liste med hver brugers samtykke og vise, at
websitet respekterer et ’nej’ til cookies.

Samtykke pop-up (banner)

Dokumentation til tilsyn over hver brugers
samtykke

Privacy Controls til til- og fravalg af cookies

Mulighed for at designe cookiesamtykke
til din virksomhed
Læs mere på bagsiden

Nemt og hurtigt at komme igang
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Opret en bruger på
cookieinformation.com

3
Tilføj en cookieløsning
til dit website

www.cookieinformation.com

salg@cookieinformation.com

4
Vælg et design, som
passer din vir

+45 30 43 04 18

Implementer løsningen på dit website
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Cookie-samtykke indeholder
Samtykke pop-up

Scanning

Banneret informerer brugeren om cookies og
beder om samtykke. Banneret fører den lovpligtige
log over hver brugers samtykke.

Cookie Information scanner løbende dit website
og undersøger, hvilke cookies der bliver sat. Du har
fuld kontrol og bestemmer selv, hvor mange sider,
der skal scannes, og hvor ofte.

Til- og fravalg

Cookiepolitik

Det er nemt for brugerne at vælge, hvilke formål de
vil give samtykke til, da systemet er meget intuitivt.
Brugerne kan nemt se og eventuelt ændre cookiesamtykker.

Cookiepolitikken indeholder detaljeret information
om de cookies, som indlejrede scripts og pixels
sætter fra websitet. Informationen kunne f.eks.
være, hvilke cookies der sættes, hvilke virksomheder der sendes data til, hvad de data bliver brugt til,
og hvor længe brugeren bliver tracket.

Vidensbase

Blokering af cookies

Cookievidensbasen bruges til at opdatere dit
websites cookiepolitik. Vidensbasen indeholder
ekspertviden om almindeligt anvendte første- og
tredjeparts-cookies.

Cookie Informations Software Development Kit
(SDK) kontrollerer eksekvering af scripts, der sætter cookies, og sikrer, at tracking via cookies først
sker, efter brugeren har givet samtykke. SDK’et
kan implementeres både direkte i din kode eller
igennem en tag manager.

Rapportering - basispakke

IAB og FDIH

•
•
•
•

Cookie Information er officielt godkendt som
CMP-partner (Consent Management Platform)
med IAB og FDIH og tilbyder en integration til IAB’s
og FDIH’s samtykkeløsning i vores cookiebanner.

Oversigt over cookies
Nye og slettede cookies
Antal brugere, som godkender cookies
Tilsynsrapport (efter behov)

Prøv Compliance Dashboard, hvis du vil have mere indsigt, har mange
websites og vil monitorere privacy risici på dine websites.

IAB: Interactive Advertising Bureau
FDIH: Foreningen for dansk internethandel

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 6 milliarder samtykker
alene det seneste år.
Cookie Information blev grundlagt i København i 2011. Vi beskæftiger i dag 20 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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