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https://www.pexels.com/da-dk/foto/haender-iphone-internet-teknologi-5082579/
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https://www.pexels.com/da-dk/foto/atlet-atleter-bevaegelse-dagslys-1555354/
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Markedsføringsloven: Hvilke 
kommunikationsformer skal du 
have samtykke til?

Databeskyttelsesreglerne: Når du 
behandler personoplysninger, fx 
til at målrette din kommunikation

Cookie-reglerne: Selve den 
”tekniske” indsamling af oplysninger



Hvilke 
kommunikationsformer skal 

du have samtykke til?

https://www.pexels.com/da-dk/foto/acer-baerbar-computer-digital-markedsforing-enhed-6168/
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Hvad betyder spamreglen?

§ 10, stk. 1. En erhvervsdrivende må 
ikke  rette henvendelse til nogen 
ved brug af elektronisk post, et 
automatisk opkaldssystem eller 
telefax med henblik på direkte 
markedsføring, medmindre den  
pågældende har givet sit 
forudgående samtykke hertil. Den 
erhvervsdrivende skal give 
mulighed for let og gebyrfrit at  
tilbagekalde samtykket.
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Hvad betyder spamreglen?

Elektronisk post?
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Elektronisk post?

Klassikerne: e-mail, sms

Pop up- og bannerreklamer: ikke 
elektronisk post – afhængig af, at man 
er online.

Push-beskeder? 

Sociale medier

› egne opslag, som vises i brugeres 
newsfeeds?

› opslag på en brugers tidslinje?

› privatbeskeder – fx i messenger?

› kommentarer til bestemte personer?

› notifikationer?
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Notifikationer

Notifikationer ligger og venter, dvs. den lagres

› Invitation til side

› Tagging

Eksempler

En Facebook-bruger "synes godt om" en 
møbelvirksomheds  opslag om, at et af 
virksomhedens kendte produkter senere på året  
vil blive lanceret i nye farver.

1. Virksomheden vil gerne invitere Facebook-
brugeren til at synes godt om virksomhedens 
side

2. Når de nye farver kan købes i forretningerne 
eller på  virksomhedens webshop, vil 
virksomheden gerne tagge de Facebook-
brugere, der reagerede på det tidligere 
opslag, i et nyt opslag om, at produkterne nu 
er blevet lanceret.
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Med henblik på direkte 
markedsføring

› Branding, image- og produktmarkedsføring, fx
• nyhedsbreve

• rabatkoder

• konkurrencer

• tilbud

• ”forladt kurv” 

› Hvad med ”servicemeddelelser”?
• løbende kundeforhold

• hvad er formålet? Er der en egeninteresse?

https://www.pexels.com/da-dk/foto/by-mode-person-kvinde-3056059/


Samtykket

› Frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, dvs.
• skal beskrive: hvem der kan sende markedsføring, hvilke kontaktformer der kan  

anvendes og hvad der kan sendes markedsføring om
• oplysning om at samtykket kan trækkes tilbage
• aktivt tilvalg – ikke forhåndsafkrydset
• ikke betingelse for køb – må det være en betingelse for at deltage i en konkurrence?
• kan det præmieres med en rabatkode?
• adskilt fra andre vilkår
• må ikke være ”gemt væk”

› Hvad så med samtykke til notifikationer?
• Er klik på ”synes godt om”-ikonet godt nok?

› Er standard app samtykket godt nok?

› HUSK dokumentationspligten!!!
10



11

Spam - undtagelsesreglen

§ 10, stk. 2. En erhvervsdrivende, der 
fra en kunde har modtaget  dennes 
elektroniske adresse i forbindelse med 
salg af produkter,  kan, uanset stk. 1, 
markedsføre egne tilsvarende 
produkter til kunden via elektronisk 
post. Det forudsætter dog, at den 
erhvervsdrivende giver kunden klar og 
utvetydig mulighed for let  og gebyrfrit 
at frabede sig dette både i forbindelse 
med  afgivelsen af adressen til den 
erhvervsdrivende og ved hver
efterfølgende henvendelse.

Fire betingelser

1. modtaget elektronisk adresse (fx 
e-mail) ifm. salg

2. klart og utvetydigt oplyst om, at 
virksomheden vil bruge  adressen 
til at sende markedsføring

3. klart og utvetydigt oplyses om 
mulighed for at sige nej på let  og 
gebyrfri måde – både ifm. 
afgivelsen og i efterfølgende  
henvendelser

4. gælder kun markedsføring af 
egne tilsvarende produkter
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Fra ”Stormagasinreglen” – blev ikke vedtaget
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…til ”Strikkepindsundtagelsen”

www.kromannreumert.com 1
3

http://www.kromannreumert.com/


Behandling af 
personoplysninger til 

markedsføring

https://www.pexels.com/da-dk/foto/bevaegelse-data-design-effekt-373543/
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Målrettet markedsføring?
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Databeskyttelsesreglerne

› grundlæggende principper for 
behandling af  personoplysninger

› kravet om behandlingsgrundlag

› oplysningspligten

› indsigelsesretten

› evt. også særreglen om automatiske 
afgørelser

› videregivelse eller brug af 
personoplysninger om en forbruger
til direkte markedsføring af en anden 
virksomhed

Markedsføringsloven

› God erhvervsskik? God 
markedsføringsskik?

› Direkte markedsføring
• med elektronisk post

• med andre midler til 
fjernkommunikation

Art. 4, nr. 1: ”Personoplysninger”: Enhver form for  
information om en identificeret eller identificerbar fysisk  
person (”den registrerede”); ved identificerbar fysisk  
person forstås en fysisk person, der direkte eller
indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator 
som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, 
lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere 
elementer, der er  særlige for denne fysiske persons 
fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet

Men virksomheden ved jo ikke (nødvendigvis), hvem 
modtageren er?
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Hvad betyder databeskyttelsesreglerne egentlig?

Som virksomhed skal man

› have helt styr på sine processer

› forstå hvor data kommer fra – og hvor de flyder hen

› særligt gennemtænke
• om data behandles på en gennemsigtig måde,

• hvordan man sørger for at overholde sin oplysningspligt,

• hvilket behandlingsgrundlag der kan/skal anvendes,

• hvordan man vil håndtere den registreredes rettigheder
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Cookie-reglerne

https://www.pexels.com/da-dk/foto/bagvaerk-chokolade-chokoladecookies-delikat-890577/
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Cookies kræver samtykke

§ 3. Fysiske eller juridiske personer må 
ikke lagre oplysninger eller opnå 
adgang til oplysninger, der allerede er 
lagret, i en slutbrugers terminaludstyr 
eller lade tredjepart lagre oplysninger 
eller opnå adgang til oplysninger, hvis 
slutbrugeren ikke giver samtykke hertil 
efter at have modtaget fyldestgørende 
information om lagringen af eller 
adgangen til oplysningerne.

› Teknisk facilitering af indsamlingen 
af (person)oplysninger – altså selve 
lagringen af cookien på et device
og/eller brugen af et tool som kan 
læse oplysninger på et device –
kræver samtykke

• Gælder dog ikke teknisk nødvendige 
cookies, dvs. de cookies der gør at 
siden fungerer

• Lagring af tracking-scripts, pixels mv. i 
app’s er også omfattet af 
cookiereglerne
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Samtykkekravene – Planet49
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Samarbejde med 
influencere

https://www.pexels.com/da-dk/foto/apple-applikationer-apps-beroring-607812/
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Skjult reklame

§ 6, stk. 4

”En erhvervsdrivende skal klart 
oplyse  den kommercielle hensigt 
med enhver  form for 
handelspraksis, herunder reklame.”

KORT SAGT: Det skal være tydeligt, 
at noget er markedsføring/reklame

Omfatter bl.a.:

› Reklamer i redaktionel tekst eller 
program
• Fx artikel i modeblad

› Product placement i film/TV-udsendelser

› Markedsføring på blogs og vlogs

› Affiliatelinks

› Chatindlæg

› Produkt-/brandambassadører

› Sponsorerede programmer på fx 
YouTube

• Eksempel: Programserie på YouTube med to 
værter kendt fra tv og radio, som kører rundt i 
Danmark. Programmet er betalt af en 
bilproducent og værterne  kører bl.a. rundt i 
flere af bilproducentens modeller
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Lovbemærkningerne



TYDELIG oplysning?

FO lægger bl.a. vægt på:

› hvilke ord der er brugt, fx ”reklame”,

› hvor oplysningen er placeret – man skal kunne se, at det er en reklame, inden 
man  vælger at læse eller se reklamen,

› om det står med en tydelig skriftstørrelse og –farve.

Det må ikke være nødvendigt at skulle søge eller ”scrolle” ned i en omtale for at 
finde ud af,  at det er reklame. Reklamemarkeringen skal være iøjefaldende fra 
starten.

› ”Annonce” nederst i højre hjørne?

› Krav om samme skriftstørrelse som overskrift?

› #reklame eller #annonce?

› Instagrams standardmarkering: ”Betalt partnerskab med [virksomhedens navn]”

28



29

TYDELIG oplysning

Tilstrækkelig markering

› ”Reklame”

› ”Annonce”

› ”Advertisement” eller 
”Commercial promotion” (kun ift. 
opslag på engelsk)

› ”Dette opslag/indlæg/artikel er 
betalt af…”

Det skal også være tydeligt, hvilken 
virksomhed/produkt, der 
markedsføres

Utilstrækkelig markering

› ”I samarbejde med…”

› ”Sponsoreret”

› ”@[virksomhedens navn]

› ”Ad”

› ”Advertorial”



30

Tydelig oplysning

INSTAGRAM/FACEBOOK

› Ovenover, henover eller lige under 
billede (skal stå allerførst i teksten)

› ikke hashtag eller tagging, fx #reklame 
eller  @[virksomhedens nanv]

› Hvis opslaget promoverer en video med 
reklame, fx  på Youtube, skal opslaget 
(også) tydeligt markeres  som reklame.

› Stories: Henover billedet/videoen

YOUTUBE

› I overskriften eller teksten til videoen og i  
begyndelsen af videoen ved at skrive  
”Reklame”/”Annonce”

› Hvis videoen deles/promoveres på andre 
platforme,  fx Facebook og Instagram, 
skal disse opslag (også)  tydeligt 
markeres som reklame.

SNAPCHAT

› Henover snappen (gælder alle snaps i  
story/sammenhæng)

BLOGS

› Øverst i tekst eller henover/i forlængelse 
af overskrift

AFFILIATELINKS

› Henover/foran link.

LINKEDIN

› Opslag fra virksomheden: Ingen 
markering nødvendig

› Opslag fra medarbejdere: Hvis  
ansættelsesforhold fremgår, er ingen  
yderligere markering nødvendig.



Ansvaret

› Virksomhedens ansvar

› evt. medvirkensansvar for influencer og/eller mediebureau

› Hvad skal virksomheden gøre?
• Gaver

• Samarbejdsaftale med influencer/Kontrakt med mediebureau

• Stikprøver?

• Handlepligt?

• Dokumentation
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Tak for i dag
Heidi Lindberg Andersen

h@ligalaw.dk

+45 53 52 00 58

https://www.pexels.com/da-dk/foto/arbejdsplads-baggrund-bord-baerbar-computer-2740956/

