Dansk Forening for Markedsføringsret
Loyalitetsprogrammer for børn og unge

16. november 2017

De vigtigste spilleregler
Hvilke juridiske rammer skal man være
opmærksom på, hvis man har eller ønsker at
etablere en kundeklub?
• Hvilke overordnede krav stilles til et
loyalitetsprogram?

• Hvad skal som minimum beskrives i
vilkårene?
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Loyalitetsprogrammer for børn

Overordnede krav til et loyalitetsprogram (1)
• Sikre at program ikke strider mod god markedsføringsskik, vildledende handlinger eller udeladelser
• Ikke knyttet mange forbehold og begrænsninger
• Rimeligt og gennemskueligt
• Rettigheder og forpligtelser skal fremstå skriftlige og tydelige ved aftalens indgåelse
• Tilmelding skal være frivillig

• Må ikke indrettes, så det er vanskeligt eller illusorisk for medlemmet at bruge optjente point
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Loyalitetsprogrammer for børn

Overordnede krav til et loyalitetsprogram (2)
• Registrerede oplysninger skal administreres forsvarligt og må ikke bruges aggressivt, påtrængende
eller forulempende – Persondata
• Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse bør der ikke opstilles regler om løbende forældelse af
optjente point i deciderede medlemsprogrammer
• Det må efter omstændighederne være lovligt i et prisfordelsprogram at have vilkår om udløbsdato,
hvis dette tydeligt angives, eventuelt kombineret med, at der inden udløb sendes en påmindelse om
forældelse
• FO sag 2014 - om bonuspoint optjent i en filmklub: En aftale om brug af opsparede bonuspoint er en
bindende aftale, som ikke kan ændres ensidigt af den ene part. Opsparede bonuspoint må anses for
at være en fordring på formuerettens område, som bliver ved med at bestå, indtil den falder væk
som følge af forældelse (typisk 3 år efter tildelingen)
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Loyalitetsprogrammer for børn

Overordnede krav til et loyalitetsprogram (3)
• Kriterier for optjening og stærkt
differentierede rabatter må ikke virke
prisslørende. Særlige regler for
prismarkedsføring over for medlemmer i
forhold til ikke-medlemmer
• Børn og unges tilmeldelse til
loyalitetskonceptet kræver forældresamtykke
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Loyalitetsprogrammer for børn

Vilkår (1)
Hvad skal som minimum beskrives i vilkårene
• Hvem udbyder konceptet?
• Koster det noget af være medlem?
• Hvordan tildeles point, rabatter og lignende? – Udfordringer i forhold til samarbejdspartnere og
returvarer

• Skal der afholdes yderligere omkostninger for at få en rabat?
• Hvad kan point bruges til? Hvis pointene kan kontantindløses eller konverteres til en rabat eller vare,
skal værdiansættelsen beskrives detaljeret
• Forældelse af point, og i så fald hvordan?
• Registrering, opbevaring og brug af personlige oplysninger og købsdata
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Loyalitetsprogrammer for børn

Vilkår (2)
• Ændring af vilkår – hvordan?
• "Xx forbeholder sig retten til at ændre i

vilkår og betingelser for fordelskunder.
Eventuelle ændringer vil blive kommunikeret
via nyhedsmail og hjemmesiden."

• "Xx forbeholder sig retten til at opløse

fordelsprogrammet via e-mail til
fordelskunder, hvorefter fordelene ikke
længere er tilgængelige."

• Registrering, opbevaring og brug af personlige
oplysninger og købsdata
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Loyalitetsprogrammer for børn

Vilkår (2)
• Samtykke til elektronisk markedsføring - markedsføringslovens § 10
• "Samtykke: Enhver frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse" (§ 2, stk. 1, nr. 14)
• Forbrugerombudsmandens spamvejledning dec. 2013 punkt 10.12.
"Umyndiges samtykke. Forældre til børn og unge kan på børnenes/de unges vegne anmode om at
modtage elektronisk post."

• Forbrugerombudsmandens vejledning Børn, unge og markedsføring, 2014 punkt 3.9.2.
"Samtykke. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det vil kunne være i strid med § 1 om god
skik, jf. § 8, stk. 1, såfremt erhvervsdrivende ikke sikrer sig forældrenes samtykke, i de tilfælde hvor en
erhvervsdrivende ønsker at henvende sig til et barn under 15 år [103] i kommercielt øjemed, uanset
gennem hvilken kanal markedsføringen bliver sendt."

• Husk Forbrugerombudsmandens nye vejledning "Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af
forbrugernes samtykke til markedsføring"
• Tilbagekaldelse af samtykker. Hvad gælder? Krav om bekræftelse på frameldelse?
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Loyalitetsprogrammer for børn

Vilkår (3)
• Indhentelse af samtykke til brug for
markedsføring – mulighed for tvang?
• "Ved din indmeldelse giver du tilladelse til, at

xx sender e-mails, push notifikationer i xxapp og SMS-beskeder til dig med henblik på
at informere om fx. nyheder, tilbud og
konkurrencer."

• "Jeg kan når som helst framelde mig

markedsføring, ligesom jeg kan tilbagekalde
mit samtykke. Begge dele gøres på xx.dk.
Ved min framelding af markedsføring samt
tilbagekaldelse af mit samtykke accepterer
jeg samtidig, at jeg udmelder mig af
fordelsprogrammet."
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Loyalitetsprogrammer for børn

Hvordan skal vilkår oplyses?
• Hvis der er tale om en bonusordning, som må karakteriseres som et stort kompliceret system,
f.eks. et flybonusprogram, kan den erhvervsdrivende efter omstændighederne nøjes med at give en
kortfattet, men klar, loyal og afbalanceret beskrivelse af ordningen
• Dette gælder dog kun i de tilfælde, hvor en detaljeret beskrivelse af, hvad bonuspointene kan
anvendes til, bliver meget omfattende og helt unødigt byrdefuld for den erhvervsdrivende
• I sådanne tilfælde skal forbrugeren kunne rekvirere den fulde beskrivelse af bonusordningen
ved en skriftlig eller telefonisk henvendelse til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal
oplyse om denne mulighed i den kortfattede beskrivelse, hvor der i øvrigt også vil kunne henvises til
en hjemmeside
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Loyalitetsprogrammer for børn

Telia-sagen
UfR 2002.2277/2 SHD Telia/sportsklubsamarbejde:
Telia giver sportsforeningen kr. 100 for hvert nyt mobilabonne-ment og 5% af
prisen for medlemmers samtaler
Sø- og Handelsretten:
Penge til foreninger = udbredt markedsføringsform

Ikke misbruge børn/unges loyalitet over for foreninger
Ikke udnytte børn/unge som salgskanal for erhvervslivet
Betænkeligt hvis markedsføring lægger socialt pres på børn/unge
…Men det er forældre og ledere i sportsforeningerne, der der skal vejlede/lære børn/unge om at
forholde sig kritisk til markedsføring + uddanne dem som forbrugere
Da køb af mobilabonnement kræver forældres samtykke, var Telias kampagne ikke i strid med god
markedsføringsskik
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Markedsføringsloven

Samlekort
• Samme overordnede krav som dem der gælder til loyalitetsprogrammer
• Sikre at vilkår ikke strider mod god markedsføringsskik, vildledende handlinger eller udeladelser
• Ikke knyttet mange forbehold og begrænsninger
• Rimeligt og gennemskueligt
• Rettigheder og forpligtelser skal oplyses klart og tydeligt
• FO sag 15/04195 - Dansk Supermarked har ikke handlet i strid med markedsføringsloven i
forbindelse med sin kampagne for dyrekort, idet
o det klart fremgik af kampagnen, hvad den gik ud på, og hvor og hvordan forbrugerne kunne få dyrekortene
o det ud fra antallet af de producerede kort ikke var umuligt at samle alle specialkort, og
o det i sidste ende forældrene, der beslutter, hvor og hvor meget der skal købes ind, selvom kampagnen både
rettede sig mod børn og deres forældre
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