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Datastrømme 
 

1) CBOT.dk modtager og behandler data så snart en bruger interagerer med en chatbot. 

a) CBOT.dk besidder i denne sammenhæng rollen som datacontroller 

(dataansvarlig). 

 

2) CBOT.dk benytter sig af følgende platforme; Facebook, Chatfuel, Google DialogFlow, 

Clicksend, BotEngine hvorigennem der er datastrømme.  

a) Ovenstående platforme besidder rollen som dataprocesser (databehandlere).  

b) Alle dataprocesser er GDPR compliant  12345

 

3) CBOT.dk modtager data fra Facebook når en brugerer etablerer forbindelse til en 

chatbot ved at trykke ‘Kom i gang’ i Facebook Messenger.  

a) CBOT.dk, Facebook, Google DialogFlow og Chatfuel modtager her data 

omkring brugerens offentlige Facebook profil, starttidspunkt for samtale, fritekst 

samt information om brugerens platform og medie. 

 

4) Ved chat igennem chat widget (Botengine platform) modtager CBOT.dk data, når en 

bruger trykker ‘Start Conversation’.  

a) CBOT.dk samt Botengine modtager her data omkring brugerens unikke chat ID, 

IP-Adresse, URL samt fritekst.  

b) Ved chat igennem chat widget er der ingen datastrøm igennem Facebook, 

Chatfuel og Google DialogFlow. 

c) Der er indgået databehandleraftale mellem CBOT.dk og Botegnine. Denne 

aftale kan fremsendes efter aftale.  

 

5) CBOT.dk modtager løbende data fra Facebook og/eller Botengine i forbindelse med 

en brugeres samtale med en chatbot.  

1 https://www.facebook.com/business/m/messenger-and-the-gdpr 
2 https://chatfuel.com/gdpr  
3 https://cloud.google.com/security/gdpr/ 
4 https://help.clicksend.com/general-data-protection-regulation-gdpr  
5 https://www.botengine.ai/gdpr-compliance 

https://www.facebook.com/business/m/messenger-and-the-gdpr
https://chatfuel.com/gdpr
https://cloud.google.com/security/gdpr/
https://help.clicksend.com/general-data-protection-regulation-gdpr
https://www.botengine.ai/gdpr-compliance
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a) CBOT.dk modtager data om brugerens input til samtalen og chatbottens svar.  

 

6) Når en bruger trykke ‘Kom i gang’ eller ‘Start Conversation’ accepterer brugeren 

CBOT.dk’s GDPR Policy  
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Dataopbevaring  
1) CBOT.dk opbevarer data modtaget fra en chatbot i 12 mdr. 

a) CBOT.dk opbevarer data modtaget fra en bruger jf. datastrømme pkt. 3, 4,5  i 2 

år 

 

2) Rådata modtaget jf. pkt. 5 stk. 1 under datastrømme, opbevares på tidligere nævnte 

platforme jf. pkt. 2 stk. 1 under datastrømme.  

 

3) Behandlede Data opbevares på Google Cloud med afgrænset adgang til CBOT.dk’s 

ansatte på tværs af afdelinger.  

a) Det kræver log-in at tilgå data opbevaret på Google Cloud.  

 

4) Ønsker en bruger sine data tilsendt, kan brugerne sende CBOT.dk en mail til 

kontakt@cbot.dk, hvorefter data fremsendes indenfor 30 dage.  

a) CBOT.dk forbeholder sig retten til at sende informaitoner i elektronisk format.   

mailto:kontakt@cbot.dk


 
GDPR POLICY 
CBOT.dk  
August 2018 

Slette procedure 

1) CBOT.dk sletter data på en bruger såfremt en bruger ønsker sine data slettet 

a) Ønsker en bruger sine data slettet kontaktes CBOT.dk pr. mail, hvorefter 

brugerens data vil blive slettet indenfor 30 dage fra modtaget mail.  

 

2) Såfremt en bruger sletter sin Facebook profil modtager CBOT.dk ikke besked og dette 

vil derfor ikke være ensbetydende med, at datean slettes hos CBOT.dk  

a) Ønsker brugeren sine data slettes skal det derfor ske jf. slette procedure pkt. 1 

såfremt data ikke er slettet jf. dataopbevaring pkt. 1. 
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Brug af data 
1) CBOT.dk indsamler data med det formål at forbedre brugeroplevelsen. Data benyttes 

til at:  

a) Forbedre NLP (Natural Language Process) processer  

b) Lave segmentanalyser  

c) Tilpasse menu og integrering i forhold til mest efterspurgte funktionalitet  

 

2) CBOT.dk tilskriver sig muligheden for at videregive data omkring brug af en chatbot og 

dens brugere til en kunde der har indgået en kontrakt med CBOT.dk samt dets GDPR 

Policy.  

a) CBOT.dk kan ikke holdes ansvarlig for en kundes videre brug af videregivet 

data.   

b) Ved videregivelse af data vil brugere af en given chatbot altid fremgå 

anonymiseret. 

 

3) CBOT.dk hverken sælger eller lejer data til 3. parter. 

 

 


