
GDPR-træning
DIGITAL PLUG´N´PLAY LEARNING



Den største risiko for at overtræde persondataforord-

ningen ligger hos dine medarbejdere. Derfor er det 

vigtigt, at medarbejderne får grundig indsigt i og 

forståelse for GDPR-forpligtelserne, så virksomheden 

ikke risikerer store bøder, kundeflugt, ridser i omdøm-

met eller lign.

Vi har digitaliseret læring af GDPR, så jeres med-

arbejdere hurtigt og effektivt kan blive trænet i pro-

cesser og rutiner relateret til persondatalovgivningen.

Ved hjælp af involverende storytelling og spil-

mekanikker fanger og fastholder vi brugerens op-

mærksomhed, så de opnår et meget højere udbytte 

af læringen.

Learningbanks GDPR læringsspil er et interaktivt 

værktøj, som sparer tid fra skolebænken og udfordrer 

den enkelte, så han/hun husker og lærer bedre.

80% af fejlene skyldes
menneskelige faktorer

Giver alle medarbejdere en basal forståelse 

for GDPR.

Kræver mindre tid og er mere fleksibelt end

traditionel undervisning.

Huskes bedre end fx video eller slides

– større læringsudbytte.

Træningen er lettilgængelig og passer ind i 

en travl hverdag.

For at dokumentere læringen. 

Spillet engagerer brugerne - og skaber

en positiv læringsoplevelse.

Introduktion

Hvorfor



I GDPR-spillet bruger vi kontormiljøet som læringsunivers. Ved at forankre 

læringsindholdet i et genkendeligt univers, højnes læringen.

Glem alt om et heldagskursus fyldt med juridiske fagudtryk og tungt læsestof. 

Der er fokus på opgaver og dilemmaer fra konkrete hverdagssituationer, for 

at skærpe evnen til at reflektere og bruge ”sund fornuft” frem for at huske (og 

glemme) paragraffer. Vi involverer brugeren i læringen vha. storytelling og 

spilmekanikker - gennem tre faser i spillet. På kun 25 minutter får I en effektiv 

afdækning af GDPR-reglerne og dokumenteret træning.

Learningbanks læringsspil, GDPR Awareness, er udviklet i samarbejde med 

juridiske eksperter og Topdanmark. 

Om spillet

•   Spillet kan tilpasses kundens visuelle univers og ligeledes kan tekster tilpasses efter behov.

•   Spillet kan leveres på alle sprog.

Digitalt læringsspil, der 
forener teori og praksis

Praktisk information



Copenhagen,

Denmark

learningbank.dk

+45 71 999 123

Trusted by

Prøv spillet online. Book en 
demo på learningbank.dk

“Det var virkelig en fed måde at træne et emne på, 
er sikker på at alle medarbejderne også bliver vilde 
med det. Tak!”

“Jeg har netop gennemgået GDPR spillet, og vil 
gerne rose det. En super god og sjov måde at få os 
alle med ombord i GDPR udfordringerne, store som 
små.”

Feedback fra brugerne

“Det er en super måde, at udbrede viden om GDPR 
til hele koncernen. Super godt lavet!”

“Jeg bliver nødt til lige at rose GDPR teamet for en 
super indgangsvinkel og sjovt spil omkring GDPR.”


