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AS CONSUMERS BECOME MORE CAREFUL ABOUT 
SHARING DATA, AND REGULATORS STEP UP PRIVACY 
REQUIREMENTS, LEADING COMPANIES ARE 
LEARNING THAT DATA PROTECTION AND PRIVACY
CAN CREATE A BUSINESS ADVANTAGE.

Quote: Mckinsey & Co, April 27, 2020 - Venky Anant, Lisa Donchak, James Kaplan, and Henning Soller

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/the-consumer-data-opportunity-and-the-privacy-imperative#

https://www.mckinsey.com/our-people/james-kaplan
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/the-consumer-data-opportunity-and-the-privacy-imperative


FINANSIELLE VIRKSOMHEDER OG TILLID

Blot 44% af forbrugerne har 

ifølge McKinsey tillid til 

finansielle virksomheders evne 

til at beskytte privatliv og 

kundedata.



SAMTYKKE EKSEMPLER FRA DATATILSYNET

Kilde: https://www.datatilsynet.dk/media/6562/samtykke.pdf

Ved indmeldelse beder et fitnesscenter deres 
kunder om samtykke til at modtage et 
månedligt nyhedsbrev. 
Centrets ejer har også en internetbutik, hvor 
man sælger træningsmaskiner. Kunderne bliver 
ved indmeldelsen samtidig bedt om at give 
samtykke til at 
modtagemarkedsføringsmateriale fra 
internetbutikken. 

Samtykkeformularen er udformet, så kunden 
skal krydse af i et felt til modtagelse af 
nyhedsbrevet og et andet felt til modtagelse af 
markedsføringsmateriale. 

Samtykke vil i denne situation være specifikt 
og opfylder samtidig kravet om granulering.

En dataansvarlig giver følgende information i 
forbindelse med anmodningen om samtykke: 
• Vi behandler dine personoplysninger med henblik på 
at forbedre kvaliteten af denne serviceydelse. 
• I nogle tilfælde vil vi videregive dine oplysninger til 
tredjeparter for at kunne tilbyde dig en bedre service 
• Ved fortsat brug af denne tjeneste giver du samtykke 
til behandling af dine personoplysninger. Vi indsamler 
bl.a. dit navn, e-mailadresse, alder og andre relevante 
oplysninger. 
• Denne persondatapolitik kan blive ændret. 
Besøg vores hjemmeside regelmæssigt for at holde dig 
opdateret. 

Denne information er af meget overordnet og generel 
karakter og giver ikke tilstrækkelig specifik information 
om formålet med den påtænkte behandling.

https://www.datatilsynet.dk/media/6562/samtykke.pdf


SAMTYKKETJEKLISTE FRA DATATILSYNET

• I har taget stilling til, at samtykke er det mest passende 

behandlingsgrundlag til at behandle personoplysninger i den givne 

situation 

• Samtykkeanmodningen er tydelig og adskilt fra øvrig tekst som 

f.eks. salgs- og leveringsbetingelsesvilkår 

• I indhenter altid samtykke via et aktivt tilvalg fra den samtykkendes 

side 

• I indhenter aldrig samtykke via forudafkrydsede samtykkefelter 

eller på anden vis, der baserer sig på den samtykkendes passivitet 

• Samtykket er formuleret i et klart og enkelt sprog, som er 

letforståeligt for en person i målgruppen 

• Samtykket specificerer formålet med den påtænkte behandling af 

personoplysninger 

• Hvis I ønsker samtykke til flere forskellige formål, spørger I om 

separat samtykke for hvert formål 

• Navnet på den/de dataansvarlige fremgår af samtykketeksten 

• I oplyser om muligheden for at trække samtykket tilbage 

• Der er ikke negative konsekvenser forbundet med ikke at give 

samtykke, og det vil ikke skade den registrerede at trække 

samtykket tilbage 

• Samtykke er ikke en betingelse for levering af en vare/ydelse

• Hvis I udbyder informationssamfundstjenester direkte rettet mod 

børn under 13 år, anvender I kun samtykke i det omfang, det er 

muligt at tjekke barnets alder, og I indhenter forældrenes 

samtykke, hvis barnet er under 13 år.

• I kan dokumentere, hvem der har givet samtykke, hvornår og 

hvordan samtykket blev givet, hvad den enkelte har samtykket til, 

og at samtykket reelt er afgivet frivilligt 

• I følger regelmæssigt op på, at samtykket stadig er aktuelt og 

korrekt, og at formålet med behandlingen eller selve 

behandlingen ikke har ændret sig.

Tjeklisten herunder kan tjene som en rettesnor for, om man som dataansvarlig er på linje med kravene i 
databeskyttelsesforordningen eller ej: 

Kilde: https://www.datatilsynet.dk/media/6562/samtykke.pdf

https://www.datatilsynet.dk/media/6562/samtykke.pdf


TILLID I KUNDEREJSEN ER VIGTIG

Sikre tillid I den digitale kunderejse kan vækste antallet af
kunder og omsætning.

Vi har unik erfaring ved at kombinere den digitale
kunderejse og data privacy.

Vækst omsætning Hurtig Digital Transformation Reducer Compliance Risici

Jennifer

Kunde

Det er nemt og
overskueligt at give 

samtykke .
Det finder jeg

tillidsfuldt.

Kirsten

Customer Journey/ eCommerce manager

Executive mgmt. vil lancerer
ny app om 4 uger

Dorte

Data privacy 

Manager

Jeg skal opdatere
privatlivspolitik og

samtykker

1DigitalTrust Om

1. 3.2.



BUSINESS CASE

Vækst omsætning Hurtig Digital Transformation Reducer Compliance Risici

1. 3.2.

• Ved forøgelse af tillid og 
gennemsigtighed kan 
omsætning vækstes da kunder 
bliver mere loyale.

• Hurtig tilføje ny kanal indenfor 
2-6 uger.

• Nem opdatering af 
privatlivspolitik og samtykker.

• Nem tilføjelse af nyt samtykke
• Sikre høj konvertering af 

eksisterende kunder til nye 
systemer og platforme

• Mulighed for at bede kunder 
om ny accept hvis samtykke 
eller privatlivspolitik er ændret. 

• Revisionsspor for alle 
samtykker

• Overblik over hver enkelt 
kundes samtykker og 
privatlivspolitik for alle kanaler

• Mindre ressourceforbrug for at 
sikre compliance.



FUNKTIONALITET

Vækst omsætning Hurtig Digital Transformation Reducer Compliance Risici

1. 3.2.

• Kunder skal kun give samtykke 
en gang uanset kanal de tilgår

• Kunde selvbetjening af egne 
persondata og samtykker

• Central komponent for alle 
kunders samtykke

• Mange standard integrationer 
for nye kanaler 

• Kunders accepterede 
samtykker kan integreres til 
nye kanaler 

• Samtykke og privatlivspolitik 
administration. 
• Håndtering af forskellige 

versioner og sprog
• Skub nye versioner ud 

nemt og hurtigt

• Centralt overblik på tværs af 
systemer for accepterede 
samtykker og privatlivspolitik 
inkl. Dato for accept og 
version.
• Rapportering på 

samtykke
• Rapportering på kunde
• Rapportering på dato
• Rapportering på handling 

(Accept, trukket tilbage..)



KRAV TIL SAMTYKKELØSNING

Forretningskrav Generelle krav Kunde self-service Integrationer

Samtykke varighed (Consent
retention)

Samtykke tekst og attributter 
(Consent wording and 
attributes)

Deling af samtykker

Eksisterende samtykker

Engangssamtykker 

Administration af samtykker

Fejlhåndtering

Sprog

Sikkerhed

Partner samtykke

Self service løsning

Partner samtykke

Self service løsning

Standard systemer (CMS, 
marketing, eCommerce ..)

Interne systemer (Webhooks, 
API)

Eksterne systemer (Webhooks, 
API)



SAMTYKKELØSNING DEMO AGENDA

Samtykkeløsning er baseret på SAP Customer data cloud

1. Kunde selvbetjening af samtykker 
2. Administration af samtykke og revisionsspor for specifik kunde (Administration)
3. Opdater privatlivspolitik/samtykke version (Administration)
4. Kunde opdater accept af privatlivspolitik 
5. Administration af samtykke for alle kunder (Administration)



SAMTYKKELØSNING I SAP CUSTOMER DATA CLOUD

• Samtykkeløsningen er baseret på best practices 
for den digitale kunderejse og samtykke system 
implementeringer.

• Samtykkeløsningen er baseret på SAP Customer 
data cloud som er en enterprise komponent der 
kan integrerer til alle kanaler på tværs af kunders 
system landskab. 

• SAP Customer Data Cloud er leder indenfor CIAM 
(Customer Identity and Access Management) og  
samtykkeløsninger ifølge Forrester.*

• Forrester om SAP Customer Data Cloud:
It is a great fit for firms requiring extensive and 
complex consent management for users with 
differences in requirements across multiple 

geographies.*

*The Forrester Wave™ Q4 2020: Customer Identity and Access Management



IMPLEMENTERING

Scoping
2 uger

Udvikling
3 uger

Test
2 uger

• Klarlæg progressive profiling
• Klarlæg social logins
• Klarlæg visuals
• Klarlæg standard integration
• Klarlæg e-mails

Implementering
2 uger

• Standard integration
• ScreenSets
• Global konfiguration
• Mail templates
• Politikker
• Social providers
• Unit test

• UAT
• Rettelser baseret på UAT

• Push til produktion
• Hypercare



PAKKEPRISER

100K identiteter 1M identiteter 

License pris

Implementering

Pris
DKK 187.000 DKK 375.000

DKK 1,26/id/år DKK 0,9/id/år

10M identiteter

DKK 563.000

DKK 0,54/id/år

Total licens pris DKK 126.000/år DKK 900.00/år



Business case
for samtykkesystem

MULIGT NÆSTE SKRIDT: 1:1 MØDE, DEMO & BUSINESS CASE 

One stop shop for samtykke

Business case elementer:

• Vækst omsætning

• Hurtig digital transformation

• Compliance Risici

Leveres gratis ved involvering af senior management

Leveres indenfor 5-10 arbejdsdage

• Inkludere 1 workshop (1-2 timer) og præsentation af resultater (1-2 timer) 

• Kundeinvolvering (2-4 timer)

1:1 møde med demo
for samtykkesystem

• 1-1 møde om jeres udfordringer med samtykke

• Demonstration af hvordan samtykkesystem kunne se ud hos jer, med jeres 

farver, logo m.m.

Leveres indenfor 5-10 arbejdsdage



Samtykkerapport

MULIGE NÆSTE SKRIDT: SAMTYKKERAPPORT

Hvad får du ud af samtykkerapport: 

I rapporten bliver det følgende analyseret og forslag til forbedringer baseret 

på SAP best practice og erfaringer fra samtykkesystem implementeringer. 

• Review af nuværende samtykkeproces

• Samtykke administrationsproces

• Selvbetjening persondata

• Selvbetjening samtykke 

• Analyse for samtykke på tværs af kanaler

Kan leveres gratis ved involvering af senior management. (DKK 25.000) 

Leveret indenfor 5 dage

• Kundeinvolvering (1-3 timer)

• Resultater præsenteres til Senior management 

• Testbruger til systemer for analyse



1DIGITALTRUST

We put Digital Trust first 

I 1DigitalTrust betragter vi digital tillid som en drivkraft for en god forretning. Digital Trust hjælper virksomheder med 

at opbygge loyale kunder, partnere og leverandører. Digital tillid er det, vi vil bringe til det nordiske marked og hjælpe 

vores kunder og partnere med at drive en god og bæredygtig forretning.

Vi kombinerer vores erfaring inden for databeskyttelse, den digital kunderejse og SAP.  Vores konsulenter er 

certificerede GDPR konsulenter og har bistået i kunder banker og Finansielle virksomheder, Retail, forsyning, FMCG og 

offentlige.

Vores baggrund inden for databeskyttelse, som adskiller 1DigitalTrust fra andre leverandører indenfor den digitale 

kunderejse. Dette gør det muligt for os at hjælpe vores kunder med at sikre den bedst mulige kunderejse med den 

højeste konverterings- og omsætningsstigning og samtidigt efterleve databeskyttelsesregler. 

I 1DigitalTrust er vi også forpligtet til at være 100% CO2-neutrale. Som virksomhed mener vi, at vi har et ansvar 

over for vores samfund, og vi skal leve op til FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) med særligt fokus på klima. Vi 

planter 1 træ pr. fakturerbar time og er derfor i gang med plante en skov på 8.000 træer ved Gudenåen.



KONTAKT OS & NÆSTE SKRIDT

Troels Lindgård
E: troels.lindgaard@1digitaltrust.com

M: +45 5363 5787

1DigitalTrust
www.1digitaltrust.com

Kontakt for demo, business case eller 
spørgsmål.

Forrester om SAP Customer Data Cloud:
It is a great fit for firms requiring extensive 

and complex consent management for 
users with differences in requirements 

across multiple geographies.*
*The Forrester Wave™ Q4 2020: Customer Identity and Access 

Management

mailto:Troels.Lindgaard@1digitaltrust.com
http://www.1digitaltrust.com/

