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Vad får jag med ett DPO-abonnemang? 

✓ FAST PRIS 

Vi anser att du ska kunna budgetera din kostnad utan obehagliga överraskningar. Därför förekommer inga dolda kostnader 

i vårt DPO-abonnemang. Du vet hur mycket du ska betala, månad för månad. 

✓ INGEN BINDNINGSTID 

Efter uppstartsperioden på tolv månader kan du säga upp ditt avtal med tre månaders varsel och lämna det vid utgången 

av perioden. Vi vill inte att våra kunder ska känna sig bundna av långa och besvärliga uppsägningar. 

✓ FULL FLEXIBILITET 

Skulle du hamna i en situation där du under en period behöver fler resurser kan du fritt anpassa det enligt dina behov. Du 

är inte bunden och du kan ändra i abonnemanget med hänsyn tagen till uppstartsperioden, varefter ändringen träder i 

kraft från och med nästkommande månad. 

✓ UPPSTARTSMÖTE 

Som en del av DPO-abonnemanget deltar vi vid ett uppstartsmöte och fastställer ramarna och utgångspunkten för de 

aktiviteter som den dataansvarige ska sätta igång. 

✓ ALLT INGÅR 

När du har valt ett DPO-abonnemang ingår följande tjänster 

5x8 DPO-ServiceDesk där du på vardagar kan få hjälp och rådgivning. 

Vi deltar i två årliga ledningsmöten där vi agerar bisittare och vi levererar två årliga GAP-redovisningar med status och 

rekommendationer. 

✓ RAPPORTERING 

För ledning, styrelse, myndigheter eller andra intressenter. Ni får halvårsrapporter som tar upp organisationens status och 

händelser under den gångna perioden. 

✓ STATUSMÖTE 

Vi håller ett halvårsmöte där vi, utifrån rapporten, går igenom utvecklingen och ger rekommendationer. 

✓ VAD KOSTAR DET? 
kr. 2 750: - per mån. per org. nr. 
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