
     

Epinions CEO har skabt kulturforandring - alle taler nu GDPR'sk! 

Hvordan har hun gjort det? 
 
Hun stillede spørgsmålet: Hvad skal jeg gøre for at få lov til at låne din bil? 
    

  

 

    

  

Før du ville låne mig din bil, ville du nok kræve: 

• En accept 
• At jeg fortæller, hvad jeg skal bruge den til 
• At jeg ikke bruger den til andet end aftalt 
• At jeg passer på den 
• At jeg returnerer den som aftalt 
    

  

Det har virket for Epinion... 

Bil-analogien er samme ræsonnement som generel GDPR-compliance. Netop derfor opfandt de en 
analogi alle kunne forstå. Den har gjort GDPR mere håndgribeligt og nemmere for medarbejderne, at 
forstå og arbejde med GDPR i dagligdagen. 
 
Læs hele casen om Epinions projekt 
    

  

Kultur, medarbejdere og GDPR 

Epinion er måske bedst kendt for meningsmålinger, men deres kompetencer og koncepter favner 
langt bredere. Organisationen er ung, kreativ og entreprenant, når den skal skræddersy løsninger i 
ind- og udland. GDPR-compliance var ikke noget, de ønskede at springe let henover. 
 
Du kender måske til lignende udfordringer i Siscon Aps: 
 
• Manglende opbakning fra ledelsen til succesfuld forankring 
• Få ledelsen til at forstå de forretningsmæssige konsekvenser ved ikke at overholde GDPR 
• Skabe et fælles sprog og kultur i hele organisationen 
• Få de mange forskellige funktioner og nøglepersoner til at arbejde sammen 
  
    

  

http://li6r.mj.is/lnk/ANAAACuuXmEAAbXIDA4AAGdzwJ0AAVH-OIIAAAAAAAVqyQBcTt8Gg0NagPqHQ-OIk6a8iF6UDAACPw0/1/KUp6qfcRhbe_XLc4GQqlog/aHR0cHM6Ly92NS5iMmJkb2MubmV0L0FwcC9TdGFydC5hc3B4P2FlbT1nbWVnYWdnZWFrbWVha2lrdWlhZ3NlaWFrcWVpb2Fnb2U


 
Epinion taler GDPR'sk - Book et møde hvis du vil lære det sprog 
    

  

CEO, Berit Didriksen, vidste at forretningsgrundlaget i Epinion, ér persondata og behandling af disse, 
så hun tog styringen på GDPR-projektet og sammensatte en projektgruppe i samarbejde med Siscon. 
 
Organisationens høje aktivitetsniveau og mindre end 6 mdr. til den 25. maj krævede en 
samarbejdspartner, der var fagligt dygtig, hurtig, pragmatisk og løsningsorienteret. Det blev 
startskuddet til et samarbejde med Siscon, og etableringen af små og fokuserede projekt- og 
styregrupper som indledningsvis analyserede hele forretningen. 
    

  

”Samarbejdet med Siscon har været godt, 
fordi konsulenterne har været fokuserede 

og løsningsorienterede. 

De kunne hjælpe os med alt lige fra juridisk 

rådgivning til projektledelse 

til den IT-tunge GDPR-compliance” 

- Berit Didriksen, CEO, Epinion 
  

 

    

  

Sidder med nogle af de samme udfordringer som Epinion? 

Book et uforpligtende møde, hvor du får diagnosticeret præcis hvilke områder, i er udfordret på og 
hvad Siscon kan gøre for at styrke jeres position. 
 
Efter mødet tilbydes du 5 timers gratis konsulentsparring, ved samtidigt køb af en licens til 
ControlManager™ samt 50 timers klippekort. 
 
Disse 5 timer kickstarter dit GDPR-projekt med en fast strategi til fremtidscompliance. 
     

     Book et uforpligtende møde og få 5 timers gratis konsulentsparring 

    

    
OBS: Tilbuddet er gældende til den 31. marts 2019, såfremt du booker et møde inden 31. januar 2019. Tilbuddet kan ikke kombineres med 
andre rabatter. 

    

     

   Med venlig hilsen 

Team Siscon 
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