
N Y H E T S B R E V O G  S A M T Y K K E



Agenda

1. Nyhetsbrev: samtykke eller ikke samtykke

2. Særlig om nyhetsbrev som sendes av ideelle organer

3. Kravene til samtykke



Med samtykke

- Nyhetsbrev som er en markedsføringshenvendelse
- Fordi det har til formål å fremme omsetningen av varer 

og tjenester
- Fordi det inneholder markedsføring
- Det å sende ut henvendelser for å be om samtykke er 

en markedsføringshenvendelse

- Men hva redaksjonelle nyhetsbrev (produkter) som 
inneholder annonser?

Uten samtykke

- Nyhetsbrev som ikke er en markedsføringshenvendelse 
(informasjon, tidskrift, etc.)

- Nyhetsbrev som er en markedsføringshenvendelse, men som 
sendes til post@selskap.no

- Nyhetsbrev som er en markedsføringshenvendelse, men som 
sendes til:

- eksisterende kunde (inkl. abonnent, medlem, etc.), og
- epostadressen er innsamlet ifm. salg, og
- det gjelder virksomhetens egne varer og tjenester 

tilsvarende det kundeforholdet bygger på

- Hva med virksomheter som har til formål å fremforhandle 
gode tilbud for sine medlemmer?

Nyhetsbrev: samtykke eller ikke samtykke



Regelverket

- Markedsføringslovens krav til samtykke gjelder kun 
næringsdrivende

- Virksomheter med økonomisk vinning som 
formål

- Omfatter ideelle organisasjoner og non-profit-
organisasjoner der markedsføringen tar sikte på 
skaffe inntekter (f.eks. salg av lodd eller 
produkter)

- GDPR gjelder også for ideelle organer
- Ideelle organer kan  sende ut nyhetsbrev  er det 

inngår som ledd i organets berettigede 
aktiviteter

- Hva inngår i organets berettigede aktiviteter? 
Se hen til vedtekter, informasjon med 
innmelding, hva medlemmet forventer, etc.

Eksempler på nyhetsbrev som kan sendes uten 
samtykke

Nyhetsbrev med invitasjoner til kurs. Kan sendes av 
organer med utstrakt faglig karakter.

Nyhetsbrev om medlemsfordeler. Kan sendes av organer 
hvor et primærformål er å fremforhandle medlemsfordeler

… men: Ikke å sende personopplysninger til tredjeparter 
(f.eks. et forsikringsselskap) for at de kan drive sin egen 
markedsføring

Særlig om nyhetsbrev som sendes av ideelle organer



Frivillig. Personen må kunne velge – å samtykke skal ikke være en 
betingelse for å abonnere e.l.

Spesifikt. Samtykket må gjelde nyhetsbrev spesifikt – ikke bare "formål"?

Informert. Må gi klar og tydelig informasjon om hva og hvem samtykket gis 
til – og helst også informasjon om hvilke data som vil brukes.

Utvetydig. Samtykket må være aktivt (opt-in)

Påvises. Man må kunne dokumentere eller på annen måte underbygge at 
samtykket er gitt og hva det gikk ut på

Men husk: Ikke innhent samtykke hvis dere ikke trenger

Krav til samtykke

En frivillig, spesifikk, 
informert og utvetydig
viljesytring hvor den 
registrerte bekrefter sitt 
samtykke til behandling av 
personopplysninger for ett 
eller flere spesifikke formål, 
som kan påvises


