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Alle rettigheder forbeholdes D-mærket



Baggrund og formål
Kapitel 1
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… ved at give dansk erhvervsliv et solidt løft for it-sikkerhed 
og ansvarlig dataanvendelse 

FORMÅL

D-mærket skal skabe 
digital tryghed hos 
kunder og forbrugere 
og digital 
ansvarlighed hos 
virksomhederne …

2

3

4
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… ved at give forretningsværdi for den enkelte virksomhed 

… ved at skabe tryghed hos virksomhedernes kunder 
og samarbejdspartnere 

… ved at gøre it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse til en 
dansk styrkeposition

3



D-mærkets kriterier omhandler …

Kapitel 1

Datasikkerhed Databeskyttelse

Dataetik
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D-mærket er relevant for alle typer virksomheder

Kapitel 1

B-2-B B-2-C
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Hvorfor er D-mærket 
relevant for din 
virksomhed?

Kapitel 2
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Compliance-, cyber- og tillidstrusler

Kilder: ENISA Threat Landscape 2021; Trusselsvurdering 2021: Cybertruslen mod Danmark, CFCS; 2018 Institute for the Future and Omidyar Network. (CC BY-NC-SA 4.0). SR-2005 | ethicalOS.org
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Compliance 
trusler

Cybertrusler

Tillidstrusler

Databeskyttelse

• Threats against
data

• Malware 
• Ransomware

• Cryptojacking

• Non-malicious
threats

• Threats against availability & integrity• Disinformation/
Misinformation

• Supply chain threat

• Email related threats

• Implicit Trust & 
User Understanding

• Machine Ethics & Algorithmic Biases
(e.g., application of AI in critical domains like 
welfare, education, employment, and 
criminal justice)

• Surveillance State
(e.g., misuse of facial recognition technology)

• Addiction & the Dopamine Economy
(e.g., misuse of conversation bots)

• Hateful & Criminal Actors
(e.g., ransomware)

• Data Control & Monetization

• Truth, Disinformation, 
Propaganda
(e.g., video-faking algorithms)

• Economic & Asset Inequalities
(e.g., driven by misuse of automation)

• Personal data breach
(breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised
disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed)

Datasikkerhed

Dataetik
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https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021
https://www.cfcs.dk/da/cybertruslen/trusselsvurderinger/cybertruslen-mod-danmark/
https://ethicalos.org/


Hvad er D-mærket?
Kapitel 3
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Kilde: https://d-maerket.dk/virksomhedsgrupper/ 9

Kapitel 3

https://d-maerket.dk/virksomhedsgrupper/


Kilde: https://d-maerket.dk/kriterier/ 10

D-mærkets 8 kriterier
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https://d-maerket.dk/kriterier/
https://d-maerket.dk/kriterier/


Hvordan kommer din 
virksomhed i gang?

Kapitel 4
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Kilde: https://d-maerket.dk/proces/

Proces for virksomheder

Kapitel 3

1

Anmodning

2

Indplacering og 
kriterier

3

Selvevaluering

5

Tilsyn og 
kontrol

4

Ansøgning og 
betaling

6

Tildeling af 
D-mærke

12

Gratis

https://d-maerket.dk/proces/


D-mærkets selvevalueringsværktøj

Kapitel 4

Kilde: https://digital.d-maerket.dk/

2

Indplacering og 
kriterier
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https://digital.d-maerket.dk/


D-mærkets selvevalueringsværktøj
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Kilde: https://digital.d-maerket.dk/
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Selvevaluering

14

https://digital.d-maerket.dk/


D-mærkets selvevalueringsværktøj
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Kilde: https://digital.d-maerket.dk/

3

Selvevaluering
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https://digital.d-maerket.dk/


D-mærkets selvevalueringsværktøj
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Kilde: https://digital.d-maerket.dk/

3

Selvevaluering

16

https://digital.d-maerket.dk/


Anmodning om tilsyn

Kapitel 4
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Ansøgning og 
betaling

17Kilde: https://digital.d-maerket.dk/

https://digital.d-maerket.dk/


Betaling

Kilde: https://d-maerket.dk/priser/

Kapitel 4

Gruppe I
0-9 ansatte

Gruppe II
10-49 ansatte

Gruppe III
50-249 ansatte

Gruppe IV
250-999 ansatte

Gruppe IV+
>1000 ansatte

DKK 2.800 DKK 8.400 DKK 21.000 DKK 52.250 Afhænger af 
størrelse

Undtagelser Max pris Rabat

Hvis under 10 ansatte, men tilhører virksomhedsgruppe III DKK 8.400 -60%

Under 50 ansatte, men tilhører virksomhedsgruppe III DKK 12.600 -40%

Pris for tilsyn

4

Ansøgning og 
betaling
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https://d-maerket.dk/priser/


Hvad får din virksomhed 
ud af D-mærket?

Kapitel 5
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• Det er hurtigt at komme i gang - og selvevaluering er gratis

• Virksomheden betaler først, når og hvis tilsyns-og kontrolprocessen igangsættes

• Kravene er tilpasset til virksomheden, er til at forstå og giver et fælles sprog

• D-mærket kommer hele vejen rundt om virksomheden

• Virksomheden bestemmer selv farten og kan få vejledning undervejs

• Godt sted at starte, hvis virksomheden på sigt vil fx ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27701 certificeres

• D-mærket er fremtidssikret – da mærket indeholder krav til PbD/SbD, algoritmer/AI og dataetik

• D-mærket er starten på en digital ansvarlig modenhedsrejse – og virksomheden kan skilte med det

Kapitel 5

Hvordan skaber D-mærket forretningsværdi?
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H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V • Telefon: +45 33 77 33 77 • kontakt@d-maerket.dk

www.d-mærket.dk D-mærket/D-seal @Dmaerket

https://d-m%C3%A6rket.dk/
https://www.linkedin.com/company/d-seal/
https://twitter.com/dmaerket?lang=en
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