
Persondata & markedsføring 2019



Program

• Overblik

• Gennemgang af persondata & markedsføring.

• Spørgsmål



Overblik persondata & 

markedsføring

• Tidligere udgivelser er stadig brugbare og 

relevante.

– FFDs side om persondataforordningen

– Datatilsynets side

Særligt vejledningen og persondatamappen kan give forståelse og 

overblik over udfordringerne

• Viden om markedsføringsreglerne findes ved 

forbrugerombudsmanden

https://ffd.dk/administration/love-og-regler/ffds-vejledende-skrivelser/ny-persondataforordning/
https://www.datatilsynet.dk/
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/


Hvad er persondata?

Princip: 

• Grundrettighed i demokratiet.

Hovedregel:

• Beskyttelse af borgerens privatliv og data.

Undtagelse: 

• Begrænsning af beskyttelsen, hvis der er et lovligt hensyn 

og hjemmel(f.eks. Samtykke), og det er proportionalt og 

nødvendigt i et demokratisk samfund. 

Privacy er muligheden for selv (at kunne håndtere risikoen for ikke) at 

have kontrol over, hvilken information man vil dele med hvem, hvornår 

og hvordan.



Princip: Kontrol med egne data

• Jeg bestemmer over:

• Min krop

• Mine ting

• Mine penge

• Data om mig 

= retten til respekt for privatliv
• Derfor skal du:

• Spørge mig om lov, hvis du vil bruge mine data

• Fortælle, hvorfor og til hvad mine data skal bruges til

• Fortælle, hvem der ellers ser dem

• Fortælle, hvis du mister dem eller uvedkommende ser dem

= retten til persondatabeskyttelse



Typer af persondata:



Forbud mod behandling… med mindre

Racemæssig

eller etnisk baggrund, 

politisk, religiøs el. 

filosofisk overbevisning, 

fagforening, 

helbredsmæssige og 

seksuelle forhold, 

biometriske og 

genetiske data 

Strafbare forhold

CPR-nummer

Fx: økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, geo-

location,  net-adfærd, IP-adresse,  eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, 

arbejdsområde, arbejdstelefon, stamoplysninger: navn, adresse, fødselsdato, 

skostørrelse, rejseaktivitet, pasnr., øvrige nummeroplysningsdata

NB! Ansættelsesdata kan blive omfattet af særlig national regulering

art. 9

Udtrykkeligt samtykke

Nødvendigt for 

ansættelsesretlige, sociale og

sundhedsmæssige formål

Offentliggjort af datasubjekt

Offentlig hensyn

Evt. yderligere national 

regulering/ovk. fsva. 

biometriske og genetiske data

Art 10

Art. 87 

Art. 6

Samtykke

Kontrakt

Lovlig forpligtelse

Vitale interesser

Offentlige hensyn

Legitim interesse





4-trins modellen

I korte træk anbefaler skoleforeningerne en 4-trinsmodel i arbejdet med at sikre, at skolen 

lever op til kravene i Persondataforordningen: 

• 1) Gennemgå og registrér datastrømme på skolen (hvilke oplysninger behandler I, og 

hvordan behandler I dem? (Introduktion og matrice til brug for analysen findes som 

bilag til vejledningen) 

• 2) Gennemgå skolens databehandlingssystemer, særligt it-systemer og aftaler om 

databehandling (skab overblik over leverandører og tjenester på it-området). Sørg for 

at få indgået de fornødne databehandleraftaler, hvis de ikke allerede er indgået. 

• 3) Identificér de områder, hvor I evt. ikke lever op til kravene i EU's 

persondataforordning og sørg for at udbedre dette. 

• 4) Udarbejd en databehandlingsrapport. En databehandlingsrapport er en skriftlig 

beskrivelse af skolens praksis og retningslinjer for behandling af persondata, 

herunder om indgåelse af databehandleraftaler, hvor nødvendigt. 

Når dokumentationen er udarbejdet og samlet i en databehandlingsrapport for skolen, 

stiller Persondataforordningen krav om, at bestyrelsen årligt forholder sig til, om skolen 

stadig overholder kravene. Det er derfor en god idé at skrive temaet på bestyrelsens 

årshjul. 



I praksis



Nyheder og afgørelser

• Ændret praksis til billeder
– ”Spørgsmålet om der vil kunne ske offentliggøres af et billede på internettet – uden samtykke fra den 

berørte person – vil bero på en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen. Det 

påhviler således den dataansvarlige – som ved enhver behandling af personoplysninger – at vurdere, 

på hvilket behandlingsgrundlag et billede af en identificerbar person kan offentliggøres.”

• Samtykke i ansættelsesforhold
– Påpasselighed med at have indskrevet samtykke i ansættelseskontrakten 

pga. ”mistanke” om frivilligheden

• Afgørelse om taxa-firma
– Oplysninger om 8.873.333 personhenførbare taxature, som var ældre end to 

år gav bøde på 1.200.000 DKR. Oplysninger var gemt uden et sagligt 

grundlag.

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/sep/aendret-praksis-i-forhold-til-billeder-paa-internettet/
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/datatilsynet-indstiller-taxaselskab-til-boede-paa-1-2-mio-kr/


Markedsføring

• Brug af billeder på hjemmeside(vil som udg. Pkt være 

reklame)

– Samme udfordringer som ved GDPR. Især med 

Datatilsynets nye praksis.

• Udsendelse af nye kurser eller lignende på mail til x-elever

– SPAM problematikken. Der skal være hjemmel til 

udsendelse.



Spam

hjælp:

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46499/spamvejledning-2018.pdf


Sanktioner

• Hav hjemlen til udsendelse af mails eller brug af 

billeder på plads.

• Det kan blive dyrt, hvis ikke man har det.
– Power fik en administrativ bøde på 10.000 kr. for at sende 21 mails til 13 

forbrugere med reklamer og tilbud uden at kunne dokumentere, at forbrugerne 

havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra virksomheden.

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/nyheder/forbrugerombudsmanden/pressemeddelelser/2019/power-as-betaler-administrativ-boede-for-spam/


Spørgsmål?



Tag altid kontakt til FFD

Thor West Nielsen

Chefkonsulent

twn@ffd.dk

21606238

Viggo Mellerup

Juridisk konsulent

vm@ffd.dk

51165389

mailto:twn@ffd.dk
tel:21606238
mailto:vm@ffd.dk
tel:51165389

