Mit Digitale Liv handler
om at få kontrol og sikre
dit digitale liv
Du benytter nettet som arbejdsplads, som
handelsplads og ikke mindst som legeplads.
Men eftersom du ofte benytter den samme
net-forbindelse på samme pc, tablet og
mobiltelefon, skal du tænke over, hvilken
adfærd du har i alle de situationer, du er på
nettet. Ellers risikerer du, at den åbenhed du
udviser i den ene situation, nemt afspejler sig
i andre situationer.
Indenfor den seneste tid er det blandt andet
kommet frem, at milliarder af email-adresser
og adgangskoder er blevet lækket på nettet,
og hvis dine er iblandt, kan det ikke gå hurtigt
nok med at ændre adgangskoder eller slette
konti, som ikke længere er i brug.
På Mit Digitale Liv gør vi det nemt at få
overblik og håndtere de mange konti, du har
på nettet. Vi gør det nemmere at slette konti,
du ikke længere har behov for, og vi gør det
lige til at ændre dine passwords, når der er
behov for dette.
Og når du hos Mit Digitale Liv vedligeholder
og registrerer alle de steder du har konti,
sikrer du desuden den digitale arv, og at du
ikke lever videre som spøgelse på nettet, den
dag du ikke længere er her.

Pas på din identitet – også efter, du ikke
længere er på nettet!
Dine mange konti på nettet bliver ikke lukket
ned af sig selv. Og de er ekstra udsatte, når
der ikke er nogen til at holder øje med dem.
Du skal derfor helst lukke dem, når de ikke
længere er relevante.
Er du ikke i stand til dette, fordi du har glemt,
at du overhovedet har en konto det
pågældende sted, eller du har glemt dine
adgangskoder, er det nemmere for ubudne
gæster at misbruge din identitet. Og endnu
værre – når nogen går bort, kan det være
frustrerende for alle at blive konfronteret
med et kært familiemedlem eller en god ven
på de sociale medier. Derfor er det en god idé
at overveje og registrere, hvad der skal ske
med din digitale arv og dine digitale fodspor.
Træf beslutningen selv
Mit Digitale Liv gør det muligt for dig selv at
tage hånd om, hvad der sker med dit digitale
liv – både i dag, og når du ikke længere er her.
Du beslutter, hvilke konti, der evt. skal lukkes
ned, eller om der er konti med digitalt
materiale med relevans for dine pårørende,
der kan søges om adgang til.

På Mit Digitale Liv er det nemt og hurtigt
enten at gendanne adgangskoder eller slette
konti. Du kan også opbevare de
informationer, som de enkelte
tjenesteudbydere behøver, når dine
pårørende en dag enten vil lukke eller søge
om adgang til materialet på en konto. Du kan
også vælge, at enkelte konti håndteres af en
ven og ikke af boet. Nye konti kan løbende
tilføjes på din side i takt med, at dit digitale liv
vokser eller forandres. Og du har naturligvis
også altid mulighed for at ændre på det, du
har besluttet.
Her gør Mit Digitale Liv bl.a. en
forskel
Mit Digitale Liv ved, hvilke krav der stilles fra
de forskellige udbydere, og det er der taget
højde for – det eneste du skal koncentrere dig
om, er at angive, hvor du har dine profiler, og
hvordan du gerne vil have, de forskellige
profiler håndteres.
Du kan vælge, at en konto er helt privat og
kun er oprettet i Mit Digitale Liv, så du selv
kan huske den, den dag du igen har brug for
tjenesten. Du kan også vælge, om en konto
en dag skal oplyses til boet, så dine efterladte
kan få adgang til eventuelt indhold, eller om
du blot ønsker, at boet skal lukke kontoen, så
du ikke lever videre på nettet som et
spøgelse.
Du kan ligeledes oprette noter, der ligesom
online konti kan indeholde information af
relevans til boet eller til en anden person
efter ønske.

En sikker løsning
Mit Digitale Liv benytter NemID, ligesom du
kender det fra fx banken og
sundhedssektoren. Denne adgangsløsning
giver den optimale sikkerhed, da NemID er
baseret på ‘to-faktor-login’.
Derudover krypterer vi også al information og
kommunikation for at sikre dine data. Ikke
engang vores medarbejdere kan se dine data,
da systemet er lavet med udgangspunkt i
”Privacy by design”.
Vi er koblet til CPR-registret, og orienteres på
den måde om dødsfald med det samme. Vi
orienterer derefter boet om afdødes
abonnement hos os via skifteretten – og
gennem e-Boks giver vi bobestyreren adgang
til en sikret platform. Her fremgår de profiler,
som afdøde har valgt at dele med boet.
Herfra guider og assisterer Mit Digitale Liv
hele vejen gennem håndteringen af kontiene.
Alle disse tiltag er for at opnå den sikreste
løsning for dine personlige data – og at de
bliver håndteret juridisk korrekt!
Samarbejdspartnere Dette er blot et udsnit
af vores mere end 100 samarbejdspartnere:

Yderligere
tjenester
Eftermails
Hos Mit Digitale Liv har du mulighed for
at oprette Eftermails til en eller flere
email-indehavere. Disse mails vil blive
sendt automatisk straks eller med en
angivet forsinkelse, efter vi har
information om din død – valget er dit.
Med Eftermails kan du sige alt det, du
aldrig fik sagt. Til en god ven, dine børn
eller din ægtefælle - om stort og småt.
Du kan også benytte Eftermails til at få
sendt værdifulde informationer om
forhold, du mener er relevante for
modtageren. Det fungerer præcis, som
hvis du efterlod et brev - Eftermails
sendes blot elektronisk.

Min sidste vilje
På Mit Digitale Liv kan du udfylde Min
sidste vilje, der automatisk bliver sendt
via mail til dine pårørende umiddelbart
efter din død.
Min sidste vilje er din beskrivelse af,
hvordan du ønsker, din begravelse eller
bisættelse skal foregå. Det er nemt at gå
til; du udfylder en formular, og du bliver
guidet gennem alle relevante spørgsmål.
På den måde undgår du, at dine
nærmeste står med ubesvarede
spørgsmål midt i sorgen.

Kom i gang!
Læs mere på www.mitdigitaleliv.dk.
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