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Ett privat valv för din data

Zynapp samlar innehåll från olika tjänster och enheter

så att du kan ta kontrollen över dina kontexter och hitta

snabbare i ditt innehåll.
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A society where the power over

data belongs to the people

VISION



Hur jobbar vi med AI?

- Budgivningsalgoritm

- Machine learning

- Marketing automation system
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Marketing vs. Legal 
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Integritetslöfte Machine

learning
vs.
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Har du upplevt direkta effekter av GPDR

när du har jobbat med AI?
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Laglig personuppgiftsbehandling

Case 1: Facebookpixeln



Case 1: Facebookpixeln



Jag vill jättegärna dela 
all min data med Facebook.
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Case 1.5 

Zynapp har ett starkt integritetslöfte som gör att vi exv. 

saknar insikter för att arbeta med AI inom CRM, 

segmentering och så vidare.

Hur kan AI inom marketing påverkas av värderingar?



Tänk på det när du tar en selfie

Relevanta produkter driver user retention, det är 

givet. Zynapp processar stora mängder data 

som sen ska göras relevant för användaren.

Kan marknad få ett face recognition-AI?



Vem tror ni vann striden om 

Face Recognition?
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Men Hanna, vad får man göra då?

”Det beror på…”:

- Uppgifternas känslighet

- Skyddet för uppgifterna (tekniskt, organisatoriskt)

- Hur många som har tillgång till dem

- Hur uppgifterna lagras och hanteras



Framtidens annonsmarknad

- Branschen behöver hjälpa lagstiftaren och vara 

bollplank i ett tidigare skede

- Självreglering

- Individens ägandeskap av data i centrum

- ”The stamp collecting device”

- Transparens gentemot kunder/registrerade ger 

ömsesidig vinning



”Move fast and break things”

SLUTLIGEN

fix



everything you.


