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Agenda

1.  Hvilke regler gjelder ved markedsføring

2.  Typetilfelle: Annonsering på nettsteder og i sosiale medier



Hvilke regler gjelder ved markedsføring

EkomlovenGDPR
 Bruk av cookies krever samtykke 

(ekomloven § 2-7b)

 Krav til samtykket er oppfylt dersom 
browserinnstillinger aksepterer cookies
(ekomlovens forarbeider)

 Brukeren skal informeres om hvilke 
cookies som brukes, hvilke opplysninger 
som behandles, formålet med cookiene, 
og hvem som behandler opplysningene 
(ekomlovens forarbeider)

 Regulerer i liten grad markedsføring, men 
markedsføring er en aktivitet som krever 
behandlingsgrunnlag (art. 6)

 Personer kan motsette seg behandling av 
personopplysninger med henblikk på 
direkte markedsføring, inkludert 
profilering (art. 21) 

 Det gjelder et særlig vern for bruk av 
barns personopplysninger for 
markedsføringsformål (fortale 38)

 "Online identifiers" er nevnt i definisjonen 
av "personal data" (art. 4)

 Direkte elektronisk markedsføring krever 
samtykke, med mindre eksisterende 
kundeforhold (§ 15)

 Telefonmarkedsføring er tillatt, med mindre 
reservasjon. Hvis reservasjon: unntak ved 
eksisterende kundeforhold (§ 12)

 Adressert postreklame er tillatt, med 
mindre reservasjon. Hvis reservasjon: 
unntak ved eksisterende kundeforhold (§ 13)

 Direkte markedsføring forutsetter at 
henvendelsen "sendes til en bestemt 
mottakers elektroniske adresse" og "lagres i 
nettet eller i mottakerens terminalutstyr, 
inntil den hentes av mottakeren". Dvs. at mfl. 
§ 15 ikke gjelder annonsering i bannere og 
neppe annonsering i newsfeed
(Nordiske forbrukertilsyns veileder)

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven regulerer markedskommunikasjon, GDPR regulerer databehandlingen, og ekomloven
regulerer cookies (…mens vi venter på ePrivacy Regulation)



Typetilfelle: Annonsering på nettsteder og sosiale medier

(Sosiale)
medierMediebyråAnnonsørAbonnent/

kunde/medlem

1. Avtale
(gjensidighet)

3. Samtykke 
(personen bestemmer)

2. Interesseavveining 
(virksomheten bestemmer)

Når behandling av personopplysninger er 
nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale 
med personen

Når  ingen andre behandlingsgrunnlag er 
aktuelle, trenger man et samtykke:

En frivillig, spesifikk, informert og utvetydig 
viljesytring hvor den registrerte bekrefter sitt 
samtykke til behandling av 
personopplysninger for spesifikke formål

Når behandlingen er nødvendig for en 
berettiget interesse hos den 
behandlingsansvarlige eller tredjepart som 
overstiger personverninteresser

… men:

 Neppe for "more elaborate processing of 
personal data" (WP 217)

 Neppe tilstrekkelig at det er nevnt "in the 
small print of the contract" (WP 251)

 Ikke uten videre egnet "for building a 
profile of the user’s tastes and lifestyle 
choices based on his click-stream on a 
website and the items purchased"
(WP 217)

… men:

 Forutsetter at en dokumentert 
interesseavveining er gjort, og at den 
faller ut i virksomhetens favør

 Ikke uten videre egnet for "extensive 
profiling, data-sharing, online direct 
marketing or behavioural advertisement" 
(WP 217)

Sluttbruker



Interesseavveiningen

1. Identifiser interessen og ta stilling til dens legitimitet

2. Ta stilling til om behandling av personopplysninger er nødvendig for 
å oppfylle interessen

3. Avvei den legitime interessen mot personverninteressene

4. Dokumenter dette

TILNÆRMING

Forventinger 
Er behandlingen i samsvar med det brukeren typisk vil forvente

Forsterket transparens
Er brukeren gitt god og lett tilgjengelig informasjon om behandlingen 

Kontroll
Hvilke kontrollmuligheter gis brukeren. Gis det opt-out (hybrid-samtykke)

Data
Er dataene av et stort omfang eller av privat/sensitiv karakter

Konsekvens
Kan brukeren lide ulempe (prisdiskriminering etc.) som følge av behandlingen

Sårbarhet
Gjelder opplysningene personer som er særlig sårbare (som barn)

Vern
Er det på plass adequate safeguards, f.eks. sletting, pseudonymisering, 
privacy by design, avtaler

MOMENTER I AVVEININGEN

This is not a straightforward balancing test (WP 217) 
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