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Brugen af cookies, retargeting og 
annoncenetværk - hvilke retlige spørgsmål 
giver det anledning til?



Den klassiske side - Cookie-reglerne
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Krav om 
samtykke

Men 
overholdes 
reglerne i 
praksis?

1) Hvilke 
teknologier er 

omfattet?

2) Er 
samtykkets 

indhold 
retvisende?

3) Kan børn og 
unge give 
samtykke?



Og den ufortalte side 
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Hvad er persondata?

• Udvikler sig til stadighed….

• Generaladvokatudtalelse om IP-adresser som identifikator (dom 19. oktober 2016)

• Artikel 29-Gruppen siger "ja"…

• Artikel 29-Gruppen – WP136 – ser på "content" / "purpose" / "result" 
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Hvad er persondata?

• Persondataforordningen - 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.

B26 – "[…] Personoplysninger, der har været genstand for pseudonymisering, og som kan 
henføres til en fysisk person ved brug af supplerende oplysninger, bør anses for at være 
oplysninger om en identificerbar fysisk person. For at afgøre, om en fysisk person er 
identificerbar, bør alle midler tages i betragtning, der med rimelighed kan tænkes bragt i 
anvendelse af den dataansvarlige eller en anden person til direkte eller indirekte at 
identificere, herunder udpege, den pågældende. For at fastslå, om midler med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse til at identificere en fysisk person, bør alle objektive forhold 
tages i betragtning, såsom omkostninger ved og tid der er nødvendig til identifikation, under 
hensyntagen til den tilgængelige teknologi på behandlingstidspunktet og den teknologiske 
udvikling."

B30 – "Fysiske personer kan tilknyttes onlineidentifikatorer, som tilvejebringes af deres 
enheder, applikationer, værktøjer og protokoller, såsom IP-adresser og 
cookieidentifikatorer, eller andre identifikatorer, såsom radiofrekvensidentifikation-
smærker. Dette kan efterlade spor, der, navnlig når de kombineres med unikke 
identifikatorer og andre oplysninger, som serverne modtager, kan bruges til at oprette 
profiler om fysiske personer og identificere dem." 
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Hvad er konsekvensen, hvis det er "persondata"?
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Accountability
- Konsekvensanalyse,  hvis "retsvirkning for 
den fysiske person eller på tilsvarende vis 
betydeligt påvirker den fysiske person"

- DPO, hvis kerneaktivitet med "regelmæssig 
og systematisk overvågning af registrerede i 
stort omfang"

- Og alle de andre accountability

pligter

Grundprincipper
- Nødvendige for at forfølge et legitimt 
formål

- Behandlingshjemmel

Automatiske afgørelser
- "Der har retsvirkning for den fysiske 
person eller på tilsvarende vis betydeligt 
påvirker den fysiske person"

- Kræver samtykke, hvis ikke nødvendigt 
for at indgå eller opfylde aftale

Rettigheder
- Oplysningspligt, bl.a. om profilering

- Indsigtsret - også for pseudonyme data

- Retten til at blive glemt

- Indsigelsesret vedr. brug af persondata 
til "direkte markedsføring"

Persondata



Michael Hopp
Advokat, partner

Plesner Advokatfirma
Amerika Plads 37
2100 København Ø
T: +45 33 12 11 33
Fax: +45 33 12 00 14
www.plesner.com

• Har opbygget og er 
ansvarlig for Plesners 
persondatateam

• Langvarig og dyb erfaring 
med teoretisk og praktisk 
persondataret – oparbejdet 
ved fokusering på området 
i mere end 15 år

• Bl.a. stået for 
gennemførelse af Binding 
Corporate Rules for LEGO

• Hos Plesner siden juli 2016
• Specialist i persondata- og 

markedsføringsret
• Praktisk erfaring inden for 

persondatacompliance fra 
Tryg Forsikring - hvor Sara 
senest var ansvarlig for 
den juridiske vinkel af 
projektet til overholdelse af 
persondataforordningen

• Hos Plesner siden februar 
2011

• Har ud over persondataret 
særlig erfaring med IT-ret

• Har i 2016 været 
udstationeret i 6 måneder 
hos Nordea i forbindelse 
med et persondata-
complianceprojekt

• Hos Plesner siden februar 
2015

• Specialist i persondataret
• 25 års erfaring inden for 

rådgivning om compliance
fra international 
konsulentvirksomhed

• Erfaring som ansvarlig for 
"information security 
compliance" i finansiel 
virksomhed

• Certificeret Prince 2 
Practitioner
(projektledelse)

• Hos Plesner siden juni 2013
• Specialist i persondata- og 

markedsføringsret
• Har været udstationeret 6 

mdr. hos Københavns 
Lufthavne 

• Har i 2016 været 
udstationeret i 6 mdr. hos 
Nordea i forbindelse med et 
persondatacompliance-
projekt

• Hos Plesner siden 
november 2015

• Inden da, 3 års erfaring 
som fuldmægtig ved 
Datatilsynet – særlig 
erfaring med 
problemstillinger på 
Kulturministeriets område

• Hos Plesner siden 
november 2015

• Inden da, 3 års erfaring 
som fuldmægtig ved 
Datatilsynet – særlig 
erfaring med reglerne om 
overførsel til tredjelande

• Hos Plesner siden februar 
2016

• Erfaring fra Datatilsynet

• Hos Plesner siden 
september 2016

Sara Reeh Lynge
Advokat

Kamilla Enevoldsen
Advokat
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Martin Nybye-Petersen
Advokatfuldmægtig

Mads Toftgaard Nielsen
Advokatfuldmægtig

Mille Selbach Rasmussen
Legal Intern

Phillip Giede Bøving
Legal Intern

Plesner Persondata Team

• Hos Plesner siden marts 
2016

Mads Ehlers Falch
Studentermedhjælper 

• Hos Plesner siden oktober 
2004

Michella Buss Sørensen
Advokatsekretær



Plesner
Plesner Advokatfirma
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Denmark
T: +45 33 12 11 33
Fax: +45 33 12 00 14
CVR: 42 93 85 13
www.plesner.com Informationerne i denne præsentation er af generel karakter og er ikke at forveksle med juridisk 

rådgivning. Anvendelse af præsentationens informationer sker på eget ansvar. Du er velkommen til at 

kontakte Plesner ved behov for rådgivning.


