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Hvad får jeg med et DPO-abonnement? 

 

✓ FAST PRIS 

Vi mener, at du skal kunne budgettere din udgift uden ubehagelige overraskelser. Der er derfor ingen skjulte 

omkostninger i vores DPO-abonnement. Du ved, hvad du betaler måned for måned. 

✓ INGEN BINDING 

Efter opstartsperioden på 12 måneder kan du opsige din aftale med 3 mdr. varsel og være ude af aftalen ved 

udgangen af perioden. Vi ønsker ikke at vores kunder føler sig bundet af lange og besværlige opsigelser. 

✓ FULD FLEKSIBILITET 

Kommer du i en situation, hvor du i en periode får brug for flere ressourcer, kan du frit skalere i forhold til dit 

løbende behov. Du er ikke bundet og kan ændre i abonnementet, under hensyntagen til opstartsperioden, 

hvorefter ændringen træder i kraft fra den næstkommende måned. 

✓ OPSTARTSMØDE 

Som en del af DPO-abonnementet deltager vi på et opstartsmøde og fastlægger rammen og udgangspunktet 

for de initiativer den dataansvarlige skal igangsætte. 

✓ ALT INKLUSIV 

Når du har valgt et DPO-abonnement er følgende services inklusiv 

5x8 DPO-ServiceDesk hvor du i det daglige kan få hjælp og rådgivning 

Vi deltager i to årlige ledelses møder og agerer bisidder, ligesom vi leverer to årlige GAP redegørelser med 

status og anbefalinger. 

 

✓ RAPPORTERING 

Til ledelsen, bestyrelsen, myndighederne eller andre interessenter. I modtager halvårlig rapportering, som 

belyser organisationens status og hændelser i den forgange periode. 

 

✓ STATUS MØDE 

Vi afholder halvårligt statusmøde, hvor vi med udgangspunkt i rapporten gennemgår udviklingen og kommer 

med anbefalinger. 

 

✓ HVAD KOSTER DET? 

kr. 2.750, - pr. mdr. pr. cvr. Nr.   

 

 


