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Abstract 
 

Throughout the recent years, there have been rapid technological developments regarding 

information collection of privacy data. Generally, it has developed positive factors such as a 

reduction in cost of learning and negative consequences by making the subject, regarding privacy 

violation, insecure.  

 

Continuously, the purpose of this study is to determine to what extent the executive order on 

information and consent required in case of storing and accessing information in end-user 

terminal equipment (“Cookie Order”), is in accordance with the forthcoming Grand Data 

Protection Regulation (GDPR). Furthermore, the paper considers the judicial policy of this topic.  

We aim to uncover the economic effects to value personal data on the market, namely the 

consumer- and producer surplus, and how the price elasticity can affect this.    

Additionally, we investigate whether the current or future requirements of consent is most 

efficient for the society, and whether a change can increase the aggregate society utility of 

Denmark within the boundaries of the EU-regulation regarding GDPR.  

 

The paper, by analyzing present and forthcoming law, has specified the criteria for consent in 

accordance with the collection of privacy information. However, the overall findings state that the 

practical collection of privacy data is deficient regarding consumer protection. 

 

The thesis continues to define the market for privacy information.  
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Forkortelser 

 

CBKG =  Cookiebekendtgørelsen 

 

DBD  = Databeskyttelsesdirektivet 

 

EDBD = E-databeskyttelsesdirektivet 

 

EMRK  = Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

 

GDPR = General Data Protection Regulation  

 

NIM = National Information Market 

 

PDL =  Persondataloven 

 

TEU = EU-Traktaten  

 

TEUF =  Traktaten for EU’s Funktionsmåde 
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Kapitel 1 – Metode 

1.1 Indledning 
De seneste år har vi set eksempler på brud af sikkerhed hos virksomheder som har medført, at 

mængder af personoplysninger er blevet lækket. Sagerne har skabt øget opmærksomhed omkring 

reguleringen på området.  

Der er kommet nye regler fra EU vedrørende persondata. Reglerne får konsekvenser for danske 

virksomheder, der fremover skal leve op til striksere krav, ved indsamling af oplysninger fra 

personer. Medierne har haft indflydelse på det øget fokus, da det opfattes at virksomheder ikke 

overholder reglerne. Virksomhedernes manglende compliance skyldes dels, at reglerne kan være 

komplekse, men også at overtrædelser hidtil ikke er blevet straffet i en lige så høj grad, som ved 

ikrafttrædelse af persondataforordningen (GDPR)1. En vigtig faktor er, at den seneste lovgivning 

på området, er fra 1995. Dette giver anledning til uklarheder i lovgivningen, da denne ikke er 

tilpasset til den teknologiske udvikling.   

 

Forbrugerens personoplysninger har derfor stor værdi for virksomheder, da ’’persondata er 

nutidens olie, og adgang til at bruge persondata på markedet er central for dette markeds 

effektivitet og for de enkelte virksomheders muligheder for at klare sig på markedet’’.2 Dette ses 

ved dataindsamlingen som foregår på internettet ved accept af tekstfiler (cookies). Forbrugeren 

giver tjenesteudbyderen adgang til brugerens grundlæggende oplysninger. Den erhvervsdrivende 

er dog underlagt et samtykkekrav ved indsamling af oplysninger. Spørgsmålet er derfor om 

samtykkekravet lever op til de nye krav i GDPR? 

 
Grundlæggende kan der imidlertid stilles spørgsmålstegn ved, om disse regelsæt tilsammen 

skaber den optimale retlige ramme for beskyttelse af forbrugerne. Afhandlingen undersøger, 

hvorledes forbrugernes personretlige data, vedrørende samtykke, bliver påvirket som følge af de 

nye regler i GDPR. Heraf om samfundet (som helhed) bliver stillet bedre, som følge af det nye 

regelsæt, set ud fra et retsøkonomisk perspektiv.   

 

                                                
1 Forordning 2016/679 af 27. april 2016 
2 Blume, Den Nye Persondataret, s. 16 
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1.2 Problemformulering 
I forlængelse af ovenstående problematik søger afhandlingen at undersøge: 

 

I hvilket omfang er samtykkekravet, i cookiebekendtgørelsen, i overensstemmelse med kommende 
ret i persondataretten og hvorvidt giver dette anledning til retspolitiske overvejelser? Hvordan 

værdiansættes personoplysninger? 
 

Det undersøges hvorledes det gældende- og kommende samtykkekrav er efficient for samfundet og 
hvorvidt dette bør tilpasses for at optimere samfundsnytten? 

1.3 Synsvinkel  
Eftersom Danmark har været medlem af den Europæiske Union siden 1. januar 19733 er de som 

nationalstat forpligtet til, at følge lovgivningen i EU og anses som en del af det indre marked4. Det 

vil sige, at der er fokus på hvordan GDPR påvirker dansk lovgivning. Synsvinklen er derfor baseret 

på Danmark som medlemsstat i EU.  

 

I forlængelse af ovenstående vil der derfor være fokus på samfundsefficens, hvorfor synsvinklen er 

baseret på velfærden i samfundet som helhed. I denne sammenhæng vil vi have fokus på private 

virksomheder, der bidrager til værdier i samfundet. Af denne årsag vil der ikke inddrages en 

virksomhedssynsvinkel, da virksomhedens incitamenter og hensyn ikke er i harmoni med 

problemformuleringen. 

 

Vi analyserer derfor på vegne af den danske stat, hvorvidt implementeringen af GDPR fra EU, 

vedrørende det skærpede samtykke, og retten til sletning af kundedata, er efficient for 

virksomhederne. Fra en samfundssynsvinkel undersøges implementeringens økonomiske 

konsekvenser for det danske samfund. Til slut i afhandlingen vil der foreslås eventuelle ændringer 

til loven, hvis disse kan optimere samfundsnytten 

                                                
3 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_da  
4 http://europa.eu/european-union/topics/single-market_da  
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1.4 Afgrænsning 

1.4.1 Juridisk afgrænsning 
Persondata er ikke alene reguleret af GDPR. Lovgivning inden for området er reguleret i 

markedsføringsloven, forbrugeraftaleloven, forvaltningsloven, e-handelsloven, lov om offentlige 

myndigheders register, lov om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige 

elektroniske kommunikationstjenester mm. Der afgrænses fra disse reguleringer, da fokus er at 

udlede kommende ret for forordningen, ved hjælp af cookiebekendtgørelsen og persondataloven.   

 

For yderligere at afgrænse afhandlingen, er fokus rettet mod den private sektor. Afhandlingen 

vedrører virksomheders indsamling og anvendelse af personoplysninger, med henblik på målrettet 

markedsføring, inden for den private sektor. Forordningens bestemmelse art. 22, om profilering, er 

en supplerende bestemmelse til samtykkekravet. For at opnå en koncentreret uddybelse af 

samtykkekravet i forordningen, afgrænses fra profileringsbestemmelsen.    

 

Reglerne for det offentlige vil ikke blive berørt. Grunden til denne afgrænsning findes i, at 

behandling af persondata, i det offentlige, indebærer mindre risici for integritetskrænkelser. 

 

Det skal pointeres, at specialet udelukkende tager sigte på private organisationers indsamling af 

data, hvis formål er at øge virksomhedens købekraft. Dermed har afhandlingen ikke fokus på 

virksomhedens egenskab af at være arbejdsgiver, og de særlige problemstillinger forbundet med 

samtykke hertil. Der tages udgangspunkt i ”erhvervsvirksomheder” der har økonomisk gevinst for 

øje. Derfor vil foreninger eller kommerciel aktivitet, hvis formål udelukkende er velgørenhed, 

politik eller religion, ikke blive behandlet. 

  
Udveksling, salg og brug af persondata til tredjelande vil ligeledes ikke blive behandlet i 

afhandlingen, da dette ikke er i harmoni afhandlingens problemformulering. 

1.4.2 Økonomisk afgrænsning  
I den økonomiske analyse, vedrørene værdiansættelsen af personoplysninger, afgrænses der fra 

metoderne: konkurrence- og markedsmetoden. 
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I afhandlingen afgrænses der fra, at forbrugerne og virksomhederne har en variabel nytte, ved 

henholdsvis at besøge og få besøg på en hjemmeside. Dermed sagt er nytten af denne værdi fastsat i 

den integrerede analyse. Ligeledes afgrænses der fra, at virksomheden har en subjektiv nytte af 

persondataindsamling, hvorfor denne nytte også er fastsat og antaget på forhånd.  

1.5 Metodeafsnit  

1.5.1 Juridisk metode og EU-retten  
Den retsdogmatiske metode 

I den juridiske analyse vil den retsdogmatiske metode anvendes til, at udlede retstillingen på 

området. Formålet med metoden er at udlede gældende ret ved hjælp af en gennemgang af 

retskilderne på området5, og eventuelt foreslå en ændring i retstilstanden. Her vil afhandlingen 

beskrive, analysere og diskutere den gældende ret i cookiebekendtgørelsen, persondataloven og 

GDPR. 

På baggrund af den retsdogmatiske metode vil afhandlingen følge: 1) regulering, 2) retspraksis, 3) 

retssædvaner og 4) forholdets natur. Der opstilles dette hierarki inden for retskilderne når de 

anvendes til hjemmel og til at analysere sig frem til, hvad gældende ret er på persondataområdet.6 

Det er sandsynligt, at retskilder er bredt formuleret, hvorfor en fortolkning, i tilfælde heraf, vil være 

nødvendigt. Desuden vil afhandlingen til slut indeholde en diskussion af retspolitik med forslag til, 

hvordan retstilstanden/lovgivningen bør være. 

  
Forholdet til EU-retten 

I relation til forholdets natur, som nævnt ovenstående, skal der gøres opmærksom på, at der i EU-

retten ikke anvendes forholdets natur som regulering. I stedet er der tendenser til kodificering af 

almene retsgrundsætninger og fundamentale principper. Det vil sige, at EU-domstolen ikke benytter 

terminologien ”forholdet natur”, men i stedet henviser til blandt andet EU Charter of Fundamentals 

Rights, almindelige retsprincipper7, hvorfor afhandlingen ikke benytter forholdets natur, men i 

stedet EU’s Charter artikel 8. 

  
                                                
5 Ruth & Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, s. 31 
6 Ibid, s. 32  
7 Ibid, s. 193  
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I forlængelse af ovenstående behandler afhandlingen, som nævnt, GDPR, hvorfor den 

retsdogmatiske metode inkorporere de EU-retlige regler. Herved anvendes en variant af 

retsrealisme, således at konsekvenserne vedrørende samtykkekravet og sletning af kundedata fra 

implementeringen af GDPR udledes.8 Hermed skal EU-reguleringen, heriblandt GDPR, opfattes 

som en del af reguleringen i den retsdogmatiske analyse. Ligeledes skal EU-domme anvendes som 

en del af retspraksis. 

  
Direkte virkning 

Den direkte virkning af EU-retten er stadfæstet af Domstolen i Van Gend en Loos-afgørelsen af 5. 

februar 19639. I denne afgørelse udtalte Domstolen, at EU-retten ikke blot forpligter 

medlemsstaterne, men også giver borgerne rettigheder. Når en EU-regel har direkte virkning, kan 

reglen påberåbes direkte i den nationale retsorden. Den grundlæggende betingelse for direkte 

virkning er, at den pågældende traktatbestemmelse skal være kvalificeret til anvendelse ved en 

national domstol, se hertil sag Van Gend en Loos-sagen. Dette indebærer blandt andet, at 

bestemmelsen skal være klar, ubetinget og at gennemførelsen ikke må være afhængig af nationale 

gennemførelsesforanstaltninger. Der sondres mellem direkte vertikal virkning og direkte horisontal 

virkning. Afgørende for sondringen er, hvem pligtsubjektet er. 

  
Direkte vertikal virkning omhandler, hvorvidt EU-reglen påvirker forholdet mellem staten og 

borgerne. Ved direkte vertikal virkning er staten pligtsubjekt, mens borgeren er rettighedssubjekt. 

  
Direkte horisontal virkning omhandler, hvorvidt EU-reglen kan forpligte private. Ved direkte 

horisontal virkning er private både pligt- og rettighedssubjekter. 

 

Retskilder i EU-retten 

Primær ret 

EU’s primær ret udgøres af traktaterne EU-Traktaten (TEU), Traktaten for EU’s Funktionsmåde 

(TEUF) og Chartret om grundlæggende rettigheder.10 Traktaterne indledes af en præambel, hvor 

bilag og protokoller er knyttet traktaterne. Da der eksisterer sekundær regulering på 

                                                
8 Ibid, s. 482  
9 C-26/62, Van Gend & Loos 
10 Ruth & Tvarnø, Retskilder og Retsteorier, s. 108  
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persondataområdet, vil Chartret anvendes til fortolkning, i det omfang EU-traktaten ikke kan 

benyttes.  

  

Sekundær ret 

Forordninger er almengyldigt bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 

medlemsstat, jf. art. 288, stk. 2 TEUF. Det vil sige, at forordninger gælder direkte i medlemsstaten 

uden en implementeringsproces. Forordninger vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet efter 

forslag fra Kommissionen. Lovgivningsproceduren reguleres i art. 294 TEUF. 

1.5.2 Økonomisk metode og teorier 
Den økonomiske analyses omdrejningspunkt vedrører teorien om henholdsvis værdiansættelse 

og priselasticitet. Cost/benefit-begrebet anvendes som et overordnet værktøj for den økonomiske 

analyse. Cost/benefit-analysen har således til formål, at supplere værdiansættelsen af persondata.  

 

Til brug for værdiansættelsen tages der udgangspunkt i henholdsvis værdibaseret- og 

omkostningsbaseret prisfastsættelse. Ved den værdibaseret metode, tages der hensyn til den 

værdi et produkt har for forbrugeren. Virksomheden søger således ud fra denne metode, at 

fastsætte værdien af godet for forbrugeren. Faktorer som har indflydelse på forbrugerens værdi, 

kan være øget efficiens, stabilitet eller nytte. Dermed tages der afsæt i forbrugerens samlede 

nytte af produktet.11  

 

En organisation skal sikre at deres priser er profitable, eller at de som minimum udligner 

omkostningerne. Derfor vil den omkostningsbaseret metode, på baggrund heraf, anvendes til at 

prisfastsætte persondata. Her tages der udgangspunkt i virksomhedens variable omkostninger. 

Herefter tillægges virksomhedens ønskede profit, hvorefter man på baggrund heraf, udleder den 

ønskede pris på et produkt.12  

 

Priselasticitet er et begreb der anvendes til, at udregne sammenhængen mellem varens pris og 

afsætning i mængden. Elasticiteten på produktet, giver en indikation af, hvor meget 

                                                
11 Hinterhuber. Customer value-based pricing strategies: why companies resist, s. 42  
12 Courcoubetis & Weber. Pricing Communication Networks, s. 164  
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efterspørgslen falder som følge af en prisstigning. Priselasticitet anvendes således til at udlede 

den rigtige pris på en vare.  Priselasticitet kan beregnes ud fra følgende formel:  

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 	  

∆𝑄
𝑄
∆𝑃
𝑃

 

 

Ud fra priselasticiteten, kan det heraf udledes om produktet er prisfølsomt. En vare kan være 

elastisk, neutral eller uelastisk.13  

1.5.3 Integreret metode og teorier 
I forlængelse af den økonomiske analyse introduceres den integrerede del. Her anvendes 

nytteteorien til at foreslå en optimal retsstilling. Som overordnet økonomisk metode anvendes den 

deduktive metode idet vi, ved hjælp af empiri, vil forklare konsekvenserne af retstillingen.  

 

I den økonomiske analyse anvendes retsøkonomi. Retsøkonomien anvender retsvidenskabens regler 

og resultater til at beregne nytte og efficiens i økonomiske analyser.14 Det vil sige, at teorien 

benyttes som et supplement til den retsdogmatiske analyse, for at forklare adfærd, økonomiske 

konsekvenser og implikationer. Disse skal anvendes til at forklare, en eller flere reglers betydning 

for samfundet.  

 

Retsøkonomien har sin oprindelse tilbage fra 1960, hvor Ronald Coase skrev artiklen The problem 

of the social Cost.15. Der blev forsket i transaktionsomkostningsteorien ud fra det neoklassiske 

forskningsprogram. Mange forveksler retsøkonomien som et udtryk for integration mellem jura og 

økonomi, hvilket ikke er tilfældet. Retsøkonomien er en ren økonomisk disciplin, der anvender 

økonomiske metoder og analyseværktøjer til at behandle juridiske problemer. Dermed sagt er 

retsøkonomi en økonomisk analyse af retten.16  

 

 

                                                
13 Frank, Microeconomics and Behavior, s. 112 
14 Ruth & Tvarnø. Retskilder og Retsteorier, s. 436 
15 Coase. The Problem of Social Cost, 1960, s. 1-44  
16 Ruth & Tvarnø. Retskilder og Retsteorier, s. 437 
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Nytteteori 

Denne afhandling tager afsæt i den neoklassiske teori, der bygger på den klassiske økonomiske 

teori, og videreudvikler pristeorien ved at indføre nyttebegrebet. Nyttebegrebet defineres således, 

at den rationelle bruger, i et dilemma, vil vælge så hans nytte maksimeres.17 Dermed sagt, søger 

den neoklassiske teori at forklare og forudsige bestemte adfærd på baggrund af antagelsen om 

rationelle valg. 

 

Et grundlag for den integreret analyse er nytteværdien af data. Når ressourcerne fordeles i 

samfundet, fordeler vi i kroner og øre – men for at besvare problemformuleringen og udelede 

rettens økonomiske konsekvenser, må man se nærmere på forbrugernes nytte, da det endelige 

formål er at optimere samfundsnytten. 

 

Pareto 

Pareto-kriteriet er opfyldt, såfremt en forbedring ikke sker på bekostning af en anden aktør på 

markedet. Således er et tiltag kun en Pareto-optimal løsning, hvis ingen bliver påvirket negativt som 

følge af ændringen.18 Hvis en part, som følge af en allokering, kan stilles bedre uden dette sker på 

bekostning af en anden, kan der opnås en Pareto-forbedring ved at foretage en reallokering.   

 

Kaldor-Hicks 

Kaldor-Hicks-kriteriet bygger på idéen om, at såfremt et tiltag medfører flere fordele end 

ulemper, kan tiltaget forsvares. I modsætning til Pareto-kriteriet, hvor en given situation skal 

gavne begge parter, tillader Kaldor-Hicks både vindere og tabere.19 En velfærdsforøgelse kan 

efter Kaldor-Hicks-kriteriet opnås hvis vinderne, ved en omfordeling af ressourcerne, er i stand 

til at kompensere taberne. Kriteriet støtter en ændret retstilstand, hvis den resulterede 

omfordeling af ressourcerne, bevirker en øget gevinst.  

 

Der kan dog tillægges kritik, da der ikke tages hensyn til de fordelingsmæssige konsekvenser 

                                                
17 Ibid, s. 439 
18 Jules L. Coleman, Efficiency, Utility, and Wealth Maximization, s. 513 
19 Ibid, s. 513  



 

 
15 

ved en forbedring. Det må derfor forventes, at en ændring i retstilstanden stiller en gruppe 

ringere end, før ændringen er foretaget.20  

 

Coase-teoremet 

Det er i hans teori forudsat, at ejendomsrettigheder er fuldstændigt og præcist defineret, og at der 

ikke er forbundet transaktionsomkostninger.21 Coase-teoremet har til formål, at løse 

eksternalitetsproblemer. En eksternalitet er en omkostning eller gevinst, som påvirker aktører 

udefra. Hvis private aktører kan forhandle uden omkostninger, vil markedet regulerer sig selv og 

dermed løse eksternalitetsproblemer, således at markedsløsningen bliver efficient. Ud fra Coase-

teori, bør de involverede parter, uanset fordelingen af rettighederne, være i stand til at løse 

problemer og deraf opnå en efficient løsning.  

1.6 Struktur  
I kapitel 1 fås indblik i afhandlingens omdrejningspunkt, samt hvilke metodemæssige overvejelser 

der ligger til grund for udarbejdelsen af afhandlingen.  

  
I kapitel 2 er der foretaget en juridisk analyse af problemstillingen. Der introduceres til de 

grundlæggende begreber, hvorefter en gennemgang af samtykkekravet i cookiebekendtgørelsen 

bliver gennemgået. Herefter suppleres reglerne fra persondataretten. Efterfølgende analyseres de 

anvendte metoder ved afgivelse af samtykke i praksis, og hvorvidt de opfylder kravene i 

henholdsvis cookiebekendtgørelsen og databeskyttelsesreglerne.  

  
Den økonomiske analyse i kapitel 3 søger, i sammenhold med den juridiske problemstilling, at ligge 

op til den integreret analyse. Her vil persondata blive værdiansat og markedet afgrænset. Ligeledes 

undersøges det i analysen, hvor priselastisk og følsom værdien af persondata er på markedet.  

  
I kapitel 4 foretages en integreret analyse af den juridiske og økonomiske problemstilling. Den 

integrerede analyse vil, med afsæt i nytteteori, definere nytten af persondata for henholdsvis 

forbrugere og virksomheder. Der vil til slut i analysen foretages en vurdering af, hvem det er 

mest efficient at give rettighederne til. Dette vil blive udledt på baggrund af Coase-teoremet.  
                                                
20 Thomas Riis, Retsøkonomi, s. 1156 
21 Thomas Riis, Retsøkonomi, s. 1158 
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I kapitel 5, afrundes afhandlingen med en konklusion, perspektivering og forslag til ny 

regulering.   

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 
         

Figur 1.1: Struktur over afhandlingen 

	  
  

Konklusion

Kapitel	  4:	  Integreret	  analyse

Det	  undersøges	  hvorledes	  gældende-‐ og	  kommende	   samtykkekrav	  er	  efficient	  for	  samfundet	  og	  hvorvidt	  dette	  bør	  tilpasses	  
for	  at	  optimere	  samfundsnytten?

Kapitel	  3:	  Økonomisk	  analyse

Hvordan	  værdiansættes	  persondata?

Kapitel	  2:	  Juridisk	  analyse

Det	  undersøges	   i	  hvilket	  omfang	  cookiebekendtgørelsens	   krav	  om	  samtykke	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  persondataretten	  og	  
hvorvidt	  dette	  giver	  anledning	  til	  retspolitiske	  overvejelser

Kapitel	  1:	  Indledning

Problemformulering,	  metode,	  afgrænsning	  og	  struktur	  af	  afhandlingen
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2. Juridiske analyse 

2.1 Introduktion til juridisk problemstilling  
Persondataretten regulerer et område som er i udvikling, da internettet danner grundlaget for 

indsamlingen af oplysninger fra personer. Det er med til at sætte store krav til lovgivninger der 

regulerer persondataområdet, og hermed opstår spørgsmålet – hvornår er det lovligt, at 

virksomheder indsamler og anvender persondata, under hvilke forudsætninger, og hvordan skal 

persondata beskyttes? 

2.1.1 Problemfelt 
I takt med teknologien og informationssamfundets udvikling har persondataretten vokset sig til et 

stort område, hvori der stadig er mange gråzoner. Med gråzoner menes, at teknologiens udvikling 

udfordrer lovgivningen, hvorfor områder af persondataretten ikke er afklaret.  

Før internettet for alvor begyndte at blive anvendt var mulighederne for markedsføring begrænset. 

Gruppen af aftagere var mere eller mindre tilfældige, og markedsføringen, som den 

erhvervsdrivende ramte, var ikke målrettet. Omkostningerne for markedsføringskampagner har 

derfor været større, og det har været svært at identificere gevinsten heraf. Med den teknologi vi har i 

dag, kan markedsføring målrettes til specifikke målgrupper. Der er mulighed for at måle 

effektiviteten med henblik på, at optimere salg. En af måderne hvorpå dette kan udføres er gennem 

cookies (nærmere uddybet i afsnit 2.3), der identificerer en internetbrugers færden på internettet.  

 

På trods af, at cookiebekendtgørelsen (CBKG) er fra 201122, har den hastige udvikling skabt et 

behov for et nyt regelsæt på området. Vi søger derfor, i den juridiske analyse, at afklare hvorvidt 

samtykkekravet i CBKG, og den praktiske brug heraf, stemmer overens med ordlyden og 

formålet i den nye EU-lovgivning.   

  

                                                
22 Bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 
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2.2 Persondataretten i EU og Danmark 
I forlængelse af ovenstående er persondata et begreb som anvendes af hele samfundet – både af 

erhvervsdrivende, forbrugere og de offentlige myndigheder23. Begrebet er defineret i flere 

forskellige retsakter og vi vil derfor i det nedenstående udlede relevant lovgivning.   

2.2.1 EU-lovgivning 
Danmark er medlem af EU og er derfor forpligtet til at følge EU-lovgivning24. For at give et 

indblik i, hvordan reguleringen af persondataretten bliver behandlet, vil der i følgende afsnit 

tages stilling til harmoniseringen af persondataretten i EU og nationalt. 

 

2.2.1.1 Direktiver: Persondata-, e-Privacy- og Cookiedirektivet 

På nuværende tidspunkt er persondataretten på EU-niveau delvist harmoniseret med 

databeskyttelsesdirektivet (fremover DBD)25, e-databeskyttelsesdirektivet (fremover EDBD)26 og 

cookiedirektivet27, der regulerer anvendelsen af cookies og hertil persondata. Medlemsstaterne har 

implementeret persondatareglerne i national lovgivning, I Danmark er direktiverne implementeret i 

persondataloven (PDL)28 og CBKG. Herefter blev cookiedirektivet implementeret i dansk ret med 

ændringer i CBKG, der trådte i kraft i december 2011. 

 

2.2.1.2 Persondataforordning  

Den 25. januar 2012 fremlagde Europa-Kommissionen en persondatareform for at opnå 

totalharmonisering29 på området. Den 14. april 2016 bliver GDPR vedtaget af parlamentet og skal 

erstatte DBD. Den 24. maj 2016 offentliggøres forordningen endelig og træder i kraft, hvor 

medlemsstaterne har 2 år til at indstille sig på at opfylde kravene.  

Totalharmonisering af persondataretten indebærer, at medlemsstaterne opnår ens regulering på 

området. Det er karakteristisk for EU-retten at en forordning anvendes som supranational ret, og er 

                                                
23 Afhandlingen afgrænser fra de offentlige myndigheder.  
24 http://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/euret-i-danmark  
25 Direktiv 95/46/EF  
26 Direktiv 2002/58/EF 
27 Direktiv 2009/136/EF 
28 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 
29 http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/dim/harmonisering-af-lovgivningen-og-standardisering  
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direkte gældende i nationalstaten. Opgaven tager derfor	   udgangspunkt i forordningens 

bestemmelser, da problemformuleringen analyserer kommende ret.  

Lovgivningsprocessen illustreres således:  

 

 
Figur 2.1: Tidslinje over implementering af GDPR30 

 

2.2.1.3 Grudlæggende rettigheder om data- og privatlivsbeskyttelse 

Direktiverne består af sekundær regulering, som behandler persondata og cookies. På EU-regi er 

der vedtaget konventioner, der danner en ramme om beskyttelsen af internetbrugere, idet de 

anerkender data- og privatlivsbeskyttelse som en grundlæggende rettighed. Derfor har vi den 

primære retsakt i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder og Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention (EMRK). De grundlæggende rettigheder vedrørende vores 

problemstilling findes i EMRK art. 8, og art. 7 og 8 i EU’s Charter. Sidstnævnte bestemmelse 

anerkender retten til, at databeskyttelse er en selvstændig rettighed. I de øvrige regelgrundlag anses 

retten til databeskyttelse som en del af retten til privatlivets fred. Det antages, at nationale regler er i 

overensstemmelse med EU Charteret, hvorfor de ikke behandles nærmere. 

 

Vi har hermed dannet overblik over de grundlæggende EU-retsakter og konstaterer, at vi anvender 

forordningens direkte bestemmelser i analysen. Bestemmelserne skal anvendes som værktøj for, at 

undersøge om national ret lever op til de nye krav. Derfor undersøges relevante retskilder fra 

national ret i det næste.  

2.2.2 Persondataretten i Danmark 
På nuværende tidspunkt er det persondataloven fra år 2000 der regulerer personoplysninger i 

Danmark. Ydereligere er der særlovgivninger der bl.a. regulerer samtykkekravet for cookies. Som 

                                                
30 Tidslinjen brugt fra seminar hos Horten, s. 23 i Powerpoint.  
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nævnt i ovenstående afsnit, har afhandlingen fokus på den nye lovgivning, og tager derfor også 

højde for kommende lovgivning.  

På nuværende tidspunkt er Danmark derfor forpligtet til, at indrette dansk lovgivning i 

overensstemmelse med forordningens bestemmelser med virkning fra maj 2018. Tilmed er der også 

områder i GDPR der giver plads til nationale særregler, hvor Justitsministeriet, i samarbejde med 

Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen, er påbegyndt et projekt med styregrupper som skal stå for 

indarbejdelse af disse regler. 31  

 

2.2.2.1 Lov om behandling af personoplysninger 

Den gældende persondatalov32 i Danmark trådte i kraft i år 2000 og har lige siden reguleret 

persondataretten. Som nævnt foroven, reguleres behandlingen i persondataloven (PDL), som et 

udspring af EU’s databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF. Direktivets geografiske udtrækning rækker til 

fælleskabets medlemsstater, mens PDL, implementeret på baggrund af direktivet, anvendes på 

national plan, jf. direktivets art. 4.  

 

2.2.2.2 Anvendelsesområdet 

Både i PDL og direktivet er det gældende for anvendelsesområdet, at behandling af 

personoplysninger enten kan foretages som elektronisk-/ikke elektronisk indsamling. I begge 

tilfælde vil data være registreret hos virksomheden. For at kortlægge lovens anvendelsesområde er 

det vigtigt at forstå, hvornår der er tale om persondata, hvad der karakteriseres som 

databehandling, samt hvornår der er sket en overdragelse af persondata. Processen kan ligeledes 

opstilles som følgende: 

 

                                                
31 http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/Databeskyttelsesforordning.pdf 
32 Lov nr. 429 af 31/05/200  
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Figur 2.2: Anvendelsesområdet for PDL 

 
 

2.2.2.3 Cookiebekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen implementerer EDBDs art. 5, stk. 3, og har i modsætning til PDL, ikke til hensigt 

at beskytte personer mod anvendelse af bestemte type oplysninger (personoplysninger). Derimod 

har bestemmelsen til formål, at beskytte internetbrugere mod, at der foretages indsamling af 

oplysninger vha. af teknologi. Cookie-reglerne sondrer således ikke mellem personhenførbare og 

ikke-personhenførbare oplysninger, men regulerer midlet (tekniske metoder) til indsamling af data. 

Reglerne har generelt til formål at beskytte internetbrugernes privatliv ud fra den betragtning, at 

internetbrugeres terminaludstyr (computere, smartphones mv.) er en del af deres 

privatsfære/privatliv.  

 

Det fremgår af CBKGs § 1, at formålet er ”at beskytte slutbrugere mod uretmæssig lagring 

oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i slutbrugerens 

terminaludstyr”. På trods af navnet, finder bekendtgørelsen derfor ikke kun anvendelse på 

brugen af cookies, men også på f.eks. ”lignende teknologier”. Artikel 29-gruppen har i den 

anledning fastslået, at CBKG også finder anvendelse på dataindsamling, der foretages ved hjælp 

af f.eks. Apps33.  

 

2.2.2.4 It- metoder 

Før 2009 har lovgivningen været baseret på en såkaldt ”opt-out”-model, hvor brugen af cookies 

er tilladt, forudsat at forbrugeren har klare retningslinjer om, hvorledes de fravælges, jf. EDBD 

                                                
33 Artikel 29-Gruppen, Udtalelse nr. 02/2013 om Apps i intelligente enheder. 

Hvornår	  er	  der	  tale	  om	  persondata?	  

Hvad	  karakteriseres	  som	  
databehandling?

Hvornår	  er	  der	  sket	  en	  overdragese	  af	  
persondata?



 

 
22 

art. 5, stk. 2 og senere implementeret i CBKG.34 Ændringsakten i 200935 medfører, at man 

overgår til ”opt-in”-metoden, hvor den erhvervsdrivende alene må anvende cookies til 

dataindsamling, når internetbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke. Samtykket skal være 

givet på baggrund af klare og præcise oplysninger om, hvad formålet med behandlingen skyldes 

(se hertil afsnit 2.4).  

 

CBKG har siden dens vedtagelse i december 2011 været genstand for en omfattende debat, idet 

både virksomheder og offentlige myndigheder har påpeget en række uklarheder og tekniske 

udfordringer ved den praktiske efterlevelse af EU-reglerne. Primært skyldes dette, at loven 

møder udfordringer ved at regulere et område, hvor en teknologi er i konstant udvikling.  

2.2.3 Hvorfor er det relevant at se på cookies og 

persondataretten? 
Både EDBD, DBD og nu også GDPR, finder anvendelse på samtykkekravet i national 

lovgivning. Af præamblen til EDBD36 fremgår det, at DBD anvendes for alle forhold der 

vedrører beskyttelse af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Direktivet, og nu også 

forordningen, finder altså anvendelse, med undtagelse af de bestemmelser der fremgår af 

EDBD.37 Direktivets artikel 5, stk. 3, om informeret samtykke, danner sammenkoblingen mellem 

regelsættene.  

 

2.2.3.1 Forholdet mellem cookiebekendtgørelsen og persondataloven 

Når en virksomhed lagrer personoplysninger ved hjælp af cookies, finder CBKG anvendelse.  

Hvis virksomheden foretager benyttelse af personoplysninger før- og efter indsamlingen, vil 

CBKG ikke finde anvendelse, hvorfor reglerne i PDL/GDPR supplerer. Det kan illustreres som 

følgende:  

                                                
34 U.2020B.319 
35 Direktiv 2009/136/EF ad 25. november 2009 
36 Jf. betragtning 10 
37 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – Adfærdsbaseret reklame på internettet, afsnit 7.5  
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Figur 2.3: Interaktion mellem cookies og persondata 

 

Figur 2.3 illustrer, hvordan de forskellige retskilder bliver anvendt når en virksomhed lagrer data 

ved hjælp af cookies. I boksen til venstre anvender virksomheden persondata før der er blevet 

anvendt en cookie, hvorfor PDL i udgangspunktet vil finde anvendelse, jf. PDL § 1, stk. 1.  

 

I den midterste boks foretager virksomheden lagring af persondata ved hjælp af cookies. Her 

finder bekendtgørelsen, som udgangspunkt, anvendelse, jf. CBKG § 1, stk. 1, da CBKG har til 

formål, at beskytte forbrugeren mod uretmæssig lagring af oplysninger.  

 

Det næste skridt i processen er, at virksomheden der anvender persondata efter lagringen har 

forrang for lex generalis (PDL), hvorfor bekendtgørelsen finder anvendelse, da der gives en 

bedre retstilling for internetbrugeren, jf. PDL § 2. I boksen til højre vil bekendtgørelsen finde 

anvendelse og PDLs regler vil efterfølgende supplere.  
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2.3 Cookies 
Vi vil i det nærmere undersøge om bekendtgørelsens samtykkekrav lever op til de nye 

bestemmelser i forordningen. Reglerne i CBKG anvendes som et værktøj til at analysere den 

kommende ret. Vi går derfor i dybden med, at udlede gældende ret for cookies. Tidligere nævnt i 

afhandlingen er cookies i fokus, da virksomheden kan udføre adfærdsbaseret markedsføring. Det 

skal dog fremgå klart, at der er tale om en cookie, når virksomheden anvender it-metoder til at 

lagre eller observere forbrugers adfærd/oplysninger på et elektronisk instrument. Heraf gør 

cookies det muligt at genkende computeren/det elektroniske udstyr i forhold til forbrugernes 

adfærd i den digitale verden38.  

2.3.1 Den retlige ramme 
Tidligere nævnt, er der ikke en samlet lov, der tager stilling til alle databeskyttelsesretlige 

spørgsmål, hvorfor forordningens regler har til formål, at skabe et samlet regelsæt der regulerer 

de overordnede forhold. I afsnit 2.2 har vi dannet overblik over regelsættene, hvorfor vi 

undersøger virksomheders behandling af persondata med henblik på samtykkekravet.  

 

2.3.1.1 Definition 

Den juridiske definition af cookies indebærer tekstfiler, der lagres på forbrugerens terminaludstyr. 

Heraf kan virksomheden indsamle persondata og observere brugerens færden på internettet.39 Den 

tekniske baggrund for definitionen skal forstås ved, at tekstfilen registrer brugerens aktiviteter på 

den pågældende hjemmeside, og derefter foretager en aktiv, men skjult overførsel, af oplysninger til 

modtageren. Persondata som virksomheden lagrer er med til at styrke innovation og udviklingen på 

det digitale marked. Det er derfor vigtigt at forbrugeren også finder beskyttelse, da der i visse 

tilfælde opstår krænkelse af privatlivet40. Ifølge en undersøgelse, foretaget af Erhvervsstyrelsen41, 

mente 77% internetbrugere, at anvendelsen af cookies og metoden hertil, fandtes 

                                                
38 Vejledning til Cookie-bekendtgørelsen, afsnit 1, s. 6.  
39 https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cookies 
40 Vejledning om CBKG, 2013-04-24 nr. 9187, afsnit 1.  
41 Undersøgelsen er fra marts 2015.  
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privatlivskrænkende42. Den juridiske definition der er udledt foroven er generel og derfor vil vi 

undersøge, hvordan de forskellige metoder/varianter af cookies er reguleret i lovgivning.  

 

2.3.1.2 Tekstfiler 

Som nævnt, er de danske regler, der regulerer cookies en implementering af DBDs art. 5, stk. 3. I 

forlængelse af afsnit 2.2.2.3 skal virksomheder som anvender tekniske metoder til 

dataindsamling sikre, at der foreligger samtykke fra forbrugeren, inden persondata anvendes, jf. 

CBKG 43 § 3, stk. 1. Bekendtgørelsen har til formål, at beskytte slutbrugere mod uretmæssig 

lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, jf. CBKG § 1. Det skal 

bemærkes, at de gældende cookie-regler i CBKG er blevet kritiseret af både erhvervs- og 

forbrugerorganisationer. Kritikken går på, at reglerne i praksis ikke varetager forbrugernes 

beskyttelseshensyn grundet den brede og upræcise formulering.44 Der er derfor foreslået en 

række ændringer til CBKG, hvor det fremgår af høringsbrevet, at den nye bekendtgørelse træder 

i kraft den 1. januar 2017. Grundet uoverensstemmelser er bekendtgørelsen ikke trådt i kraft, og 

derfor anvendes regelsættet fra 2011. Reglerne heri skelner ikke mellem identificerbarheden af 

persondata, og vi anvender derfor PDL til at supplere reglerne.  

2.3.2 Indsamling af persondata 
Cookies er et redskab som kan anvendes til adfærdsbaseret markedsføring som er defineret af  

Artikel 29-gruppen.45 Definitionen forstås som en observation af adfærd fra personers færden på 

internettet over tid.46 Dette medfører, at der kan udføres målrettet markedsføring, baseret på 

tidligere søgehistorik og adfærd på internettet. The Internet Advertising Bureau har anvendt 

følgende definition af adfærdsbaseret markedsføring: ’’Behavioural advertising seeks to 

customise advertising to a group of internet users rather than individualise advertising to a 

                                                
42 Rapport fra Erhvervsstyrelsen - Befolkningens adfærd på nettet, s. 9 
43 Bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 om krav til information og samtykke fra brugeren ved lagring af 

eller adgang til allerede lagrede oplysninger i slutbrugers terminaludstyr. 
44 Høringsbrev fra Erhvervsstyrelsen: Udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af 

eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (cookie-bekendtgørelse) fra 9. september 2016.       
45 Artikel 29 gruppen blev oprettet i forbindelse med DBD. Gruppen er et uafhængigt og rådgivende EU-organ, og 

består af repræsentanter fra medlemsstaternes tilsynsmyndigheder 
46 Article 29 Working Party’s opinion on online behavioral advertising, s. 4 
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particular user’’.47 Reklamen er ikke designet til et individ, men er udvalgt til at blive forevist 

for individet. Det er vigtigt at bemærke, at adfærdsbaseret markedsføring behandles i 

afhandlingen som et udfald af anvendelsen fra cookies, og derfor vil analysen ikke gå i dybden 

med reglerne herom.48  

 

2.3.2.1 Session- og persistent cookies 

Der er forskellige typer af cookies. Lovgivningen tager stilling til forskellige elementer ved 

dataindsamlingen og derfor er det vigtigt at stadfæste, hvordan den tekniske proces foregår, når 

man diskutere om forbrugeren oplever privatlivskrænkelse. I forbindelse med den juridiske 

tilgang, skal der sondres mellem session- og persistent cookies. Hvis en internetbruger lukker 

browseren og brugerens oplysninger bliver slettet, er det en sessionscookie. Omvendt gælder ved 

persistent-formen, da brugerens oplysninger forbliver hos virksomheden selvom browservinduet 

er lukket. Denne form giver virksomheden mulighed for, at følge brugerens færden på internettet 

over flere år (tracking). Der kræves en aktiv handling, da forbrugeren skal foretage indstillinger i 

sin browser, således at persistent cookies også bliver slettet hver gang ved endt 

browsersession4950. Fordelen for brugeren består i, at der undgås genindtastning af oplysninger. 

Ulempen ved dette er, at virksomheden registrerer brugerens besøg på andre tjenester, hvor 

privatlivskrænkelses-problematikken oftest opstår (se nærmere i afsnit 2.6.1).  

 

2.3.2.2 Førsteparts- og tredjepartscookies 

Ligeledes defineres to former for, hvordan oplysningerne indsamles. Der skal derfor sondres 

mellem førsteparts- og tredjepartscookies.  

En førstepartscookie placeres på forbrugerens terminal udstyr af den dataansvarlige51. Her vil 

indsamlingen af persondata oftest anvendes til generelle statistikker, hvor de enkelte brugere 

ikke direkte kan identificeres.52 En tredjepartscookie placeres på forbrugerens udstyr fra en 

databehandler, dette vil sige en tredjepart, jf. definitionen i CKBG § 2, stk. 1, nr. 7.  
                                                
47 Office of Fair Trading (OFT) online targeting of advertising and price market study – Response by the internet 

advertising bureau, s. 2.  
48 Se kapitel 1 under juridisk afgrænsning.  
49 Udsen, s. 400  
50 Se bilag 1 for en detaljeret oversigt om forskellen mellem nævnte typer cookies. 
51 Se afsnit 2.4.2 for uddybelse af dataansvarlig og databehandler.  
52 Udsen, s. 400  
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Eftersom tredjepartcookies indhentes af en databehandler, er der større risiko for, at en forbruger 

finder indsamlingen privatlivskrænkende. Dette skyldes, at forbrugeren afgiver samtykke til den 

dataansvarlige samtidig med, at det er databehandleren der modtager oplysningerne. Derfor kan 

det virke forvridende for forbrugeren, hvem han afgiver samtykke til.  

 

En analyse foretaget af Artikel 29-gruppen viser, at 70,39% af tekstfilerne som bliver lagret, 

består af tredjepartcookies.53 Vi konstaterer, at størstedelen af cookies der anvendes af de 

erhvervsdrivende består af tredjepart. Hermed er størstedelen af de cookies der avendes 

tredjeparts. Det kan hermed konkludere, at der i største del af tilfældene videreføres oplysninger 

til tredjeparter som derved udfører målrettet markedsføring.   

 
2.3.2.3 Krav til dataindsamlingen  

E-databeskyttelsesdirektivets artikel 5(3) danner grundlag for bekendtgørelsens § 3, hvor 

direktivet opstiller to krav ud fra følgende ordlyd: 

 

’’Medlemsstaterne sikrer, at lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der 

allerede er lagret i en abonnents eller brugers terminaludstyr, kun er tilladt på betingelse af, at 

abonnenten eller brugeren har givet sit samtykke hertil efter i overensstemmelse med direktiv 

95/46/EF at have modtaget klare og fyldestgørende oplysninger, bl.a. om formålet med 

behandlingen (…)’’  

 

I udgangspunktet må cookies anvendes, når brugeren har givet samtykke hertil. Ud fra 

fortolkning af ordlyden, findes to krav der skal være opfyldt, før virksomheden kan 

dataindsamle. Fortolkningen indebærer, at brugeren skal modtage klare og fyldestgørende 

informationer om formålet med behandlingen af oplysninger (i) informationskravet. Ligeledes 

skal brugeren have (ii) afgivet sit samtykke inden oplysningerne bliver lagret. Bliver en bruger 

oplyst om anvendelsen af cookies efter at samtykke er afgivet, findes det ugyldigt, da brugeren 

ikke er blevet informeret. Det kan ligeledes illustreres som nedenstående:  

 

                                                
53 Artikel 29-gruppen – Cookie Sweeped Combined Analysis, s. 6.   
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Figur 2.4: Hvornår virksomheder må anvende cookies (to krav) 

 

Vi sammenholder direktivets bestemmelse med bekendtgørelsen § 3, stk. 1:  

 

’’Fysiske eller juridiske personer må ikke lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, 

der allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr eller lade en tredjepart lagre oplysninger 

eller opnå adgang til oplysninger, hvis slutbrugeren ikke giver samtykke hertil efter at have 

modtaget fyldestgørende information om lagringen af eller adgangen til oplysningerne.’’  

 

Bestemmelsen sætter rammerne for en lovlig anvendelse af cookies, hvor kravene fra direktivet 

er implementeret. Dog er der i den nationale bestemmelse specificeret, at udbyderne er forpligtet 

til at (i) give brugeren fyldestgørende information, hvorefter indsamling af oplysninger kan finde 

sted, såfremt brugeren har (ii) afgivet sit samtykke. Vi kan konstatere, at kravene i figur 2.4. er 

kumulative og skal opfyldes af virksomheden ved indsamling af persondata. Yderligere uddyber 

bekendtgørelsen direktivets bestemmelse, som regulerer hvad informations- og samtykkekravet 

skal indeholde.  

 

2.3.2.4 Informationskravet 

I bekendtgørelsens § 3, stk. 2 uddyber bestemmelsen informationskravet med følgende krav: 

 

Informationen 

Informationen der bliver afgivet skal fremstå i et klart, præcist og letforståeligt sprog, jf. § 3, stk. 

2, nr. 1. Teksten skal være udformet, så den gennemsnitlige forbruger er i stand til at forstå 

informationen. Et teknisk/juridisk sprog er derfor ikke tilladt.54 Kommissionen har i 2010 givet 

udtryk for, at information skal afgives således at den forstås gennemsigtigt55. I forordningen 

                                                
54 Vejledning om Cookie-bekendtgørelsen, s. 16 
55 European Commission, A comprehensive approach on personal data protection in the European Union, afsnit 

2.1.2.  

•En	  internetbruger	  skal	  være	  oplyst	  om	  formålet	  med	  behandlingen	  
af	  oplysningerne.	  1.	  Informationskrav
•Brugeren	  skal	  afgive	  samtykke	  inden oplysningerne	  lagres.2.	  Samtykkekrav
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fremgår kravet tydeligt af forarbejderne, hvorfor princippet om gennemsigtighed kræver, at en 

information er kortfattet, lettilgængelig og letforståelig på et klart og enkelt sprog.56  

 

Formål med lagring 

Derudover er det et grundlæggende krav, at informationen skal oplyse om formålet med 

lagringen, jf. § 3, stk. 2, nr. 2. Brugerens viden er nødvendig, for at kunne afgive et 

fyldestgørende samtykke. Der skal derfor foreligge en passende begrundelse. Er der flere formål, 

skal brugeren oplyses om dem. Det findes derfor ikke tilstrækkeligt nok, at informere om 

lagringsprocessen - anvendelsen af ”vi benytter cookies” vil ikke overholde informationskravet i 

§ 3, stk.2.57 Vi tager udgangspunkt i nedenstående eksempel: 

 

 
Figur 2.5: Cookie fra www.børsen.dk fra den 13. april 2017 

 

Børsen skriver, at formålet med lagringen er, at: ”…huske indstilling, statistisk og målretning af 

annoncering”, hvorfor forbrugeren kan vurdere, ud fra tilstrækkelige oplysninger, om 

vedkommende vil give samtykke til de opremsede formål. I tilfældet findes informationskravet 

opfyldt, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Omvendt vil kravet ikke findes opfyldt, hvis Børsen 

anvender persondata til andet end de tre nævnte formål.  

 

Hvem afgives samtykke til? 

CBKG § 3, stk. 2, nr. 3, stiller krav til at brugeren er informeret om identiteten af den fysiske 

eller juridiske person, der foranstalter lagringen af oplysninger eller opnår adgang til allerede 

lagrede oplysninger. For at brugeren kan afgive et fyldestgørende samtykke er det en 

forudsætning, at brugeren ved hvem samtykket afgives til.  

 

Tilbagekaldelse 

En bruger skal have adgang til at afslå eller tilbagekalde samtykke til lagringen ved en cookie58, 

                                                
56 Forordning 2016/679, præambel 58 
57 Vejledning om Cookie-Bekendtgørelsen, s. 16  
58 Dette vil blive nærmere gennemgået længere nede i analysen.  
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jf. § 3, stk. 2, nr. 4. Virksomheden skal have en privatpolitik som indeholder en letforståelig, klar 

og præcis vejledning til, hvordan samtykket tilbagekaldes.  

 

Fyldestgørende 

Informationen skal være fyldestgørende og tilgængelig for brugeren, og derfor skal det fremgå 

tydeligt, jf. § 3, stk. 2, nr. 5. Heri ligger et krav om at brugeren ikke selv skal søge denne 

informationen, når han tilgår hjemmesiden - informationen skal vises direkte.59  

 

2.3.2.5 Samtykkekravet i cookiebekendtgørelsen 

Samtykkekravet er defineret i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8: 

 

’’Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved slutbrugeren indvilliger i, 

at der lagres oplysninger eller opnås adgang til allerede lagrede oplysninger i slutbrugerens 

terminaludstyr’’.  

 

Hovedelementerne fra DBD er videreført til bekendtgørelsen, hvor der særligt lægges vægt på 

ordlyden ’’(…)enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse(…)’’. Samtykkekravet 

sikre, at brugeren har en reel kontrol over de oplysninger der lagres i udbyderens terminaludstyr. 

Derfor skal information og samtykke fortolkes som en helhed, hvor informations- og 

samtykkekravet har en sammenhæng – samtykke kan derfor ikke afgives, hvis forbrugeren ikke 

er oplyst tilstrækkeligt.60 

 

Vi har hermed udledt, at der er to krav som skal være opfyldt når en internettjenesteudbyder 

anvender cookies til at lagre oplysninger, jf. CBKG § 3, stk. 2.   

Bestemmelsen har til formål at sikre, at brugeren er velinformeret inden samtykke afgives. Det er 

derfor vigtigt, at tjenesteudbyder har oplyst formålet med lagringen, og henviser brugeren til et link, 

hvor denne er i stand til at læse om hvordan samtykket tilbagekaldes, i tilfælde af at brugeren 

ønsker dette.  

 

                                                
59 Vejledning om Cookie-Bekendtgørelsen, s. 18 
60 Article 29 Working Party’s, opinion 2/2010 on online behavioral advertising, s. 13  
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Ligeledes kan vi ud fra fortolkningen udlede, at processen ved indsamling af personoplysninger 

bliver mødt med et samtykkekrav, hvorfor bestemmelsen senere suppleres med det generelle 

samtykkekrav i PDL, i vores tilfælde, forordningens bestemmelse art. 4 og 7. Samtidig skal 

principperne om god databehandlingsskik mm. iagttages61.   

2.4 Personoplysninger 
Vi vil analysere definitionen af samtykkebegrebet, herunder ordlyden af informeret, specifikt og 

frivilligt. De enkelte begreber er relevante at udlede, da det senere i analysen sammenlignes med 

det kommende samtykkekrav i forordningens art. 4 og 7. Samtykke er blevet udtrykkeligt 

anerkendt i EMRK artikel 8, stk. 2, hvor personoplysninger kan behandles ‘’på grundlag af de 

berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag’’. Begrebet må 

derfor anerkendes, som et væsentligt aspekt af den grundlæggende ret til beskyttelse af 

personoplysninger.62 I forordningens art. 4 defineres personoplysninger, som: 

  

’’enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (’’den 

registrerede’’); ved identificerbar person forstås en person, der direkte eller indirekte kan 

identificeres (…).63 

 

Vi kan heraf udlede, at forordningen har til hensigt at beskytte identificerbare oplysninger. 

Hermed oplysninger som kan henføres til en person og have en effekt af, at påvirke 

privatlivskrænkelsen. Bestemmelsen er overført fra DBD64 og er harmoneret i PDL § 3, stk. 1, 

nr. 1, som definerer en personoplysning for værende en information der identificerer en person. 

Vi supplerer fortolkning med kommentarer fra lovforslaget: 

 

’’(…) Krypterede oplysninger er (…) også omfattet, så længe nogen kan gøre oplysningerne 

læsbare og dermed identificere de personer, som oplysningerne vedrører’’.65 

                                                
61 Se hertil afsnit 2.4.3 om god databehandlingsskik 
62 Artikel 29-gruppen - Udtalelse 15/2011 om definition af samtykke, s. 6  
63 Forordning 2016/679, artikel 4(1)  
64 DBD, artikel 2(a)  
65 1997-98, 2. Samling – L 82: Forslag til lov om behandling af personoplysninger. Kommentar til definition af 

personoplysninger 
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Bestemmelsen i PDL har formuleret identificerbare oplysninger, som et vidt begreb, 

sammenlignet med forordningens. Lovforslagets kommentar omfatter også krypterede 

oplysninger. Artikel 29-gruppen har i deres udtalelse om personoplysninger udtrykt, at det er 

tilstrækkeligt at oplysningerne kan identificere brugerens adfærd. Dermed sagt, er der ikke et 

krav om, at oplysningerne direkte skal identificere brugerens identitet. Hvis personoplysningerne 

identificere brugerens identitet, vil informationerne falde under definitionen af, at være 

personlige oplysninger.66  

 

Ud fra ovenstående udleder vi, at forordningens art. 4 og PDLs § 3, stk. 1, nr. 1 afgrænser 

personoplysninger, som oplysninger der kan identificere brugeren. Artikel 29-gruppens udtalelse 

lægger op til at beskyttelsen ligeledes bør gælde for oplysninger, der kan identificere brugerens 

adfærd. Det lader dog imidlertid til, at der gennem retspraksis de seneste år er sket en udvikling i 

omfanget af personoplysninger.67 

2.4.1 Er cookies personoplysninger?  
Cookies muliggøre, at den erhvervsdrivende kan identificere, hvor længe brugeren anvender 

hjemmesiden og hvor ofte denne vender tilbage. Besøger brugeren hjemmesiden i et større 

omfang, vil der med tiden blive dannet en profil af brugeren. Derfor må det overvejes i, hvilket 

omfang brugen af cookies til adfærdsbaseret markedsføring er omfattet af begrebet, 

personoplysninger. Sondringen bør fortolkes i overensstemmelse med forordningens art. 4, nr. 1 

om, hvorvidt internetadfærd identificeres som en identificerbar person. Hertil undersøges om en 

IP-adresse skal tolkes som værende en personoplysning. 

 

2.4.1.1 IP-adresse 

IP-adresse står for Internet Protocol og består af en kombination af identifikationskoder, som 

anvendes til et kommunikationsværktøj mellem netværk og computer.68 Der skal sondres mellem to 

former: Dynamiske- og statiske IP-adresser. Enhver internet transmission forudsætter en unik 

identifikation af hver enkelt computer, der er koblet på internettet.69 IP-adresser kan enten være 
                                                
66 Article 29 Working Party’s opinion on the concept of personal data, s. 14 
67 Se hertil afsnit 2.4.1   
68 https://www.datatilsynet.dk/ordbog/  
69 Udsen, s. 51 
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»dynamiske«, dvs. midlertidige, IP-adresser, der tildeles ved hver tilslutning til internettet og 

erstattes ved senere tilslutninger, eller de kan være »statiske«, hvilket vil sige, at de er 

uforanderlige, og gør det muligt, permanent at identificere det apparat, der er tilsluttet nettet.70 

 

Definitionen er ligeledes stadfæstet i sag C-582/14 (Breyer-sagen), i dommens præambel 15. I 

Dommen lagde en tysk borger sag an mod den tyske stat, fordi han mente, at statens begrundelse 

ikke var i overensstemmelse med den tyske persondatalovgivning. Han mente, at den tyske stat 

loggede oplysninger om hans dynamiske IP-adresse samt tidspunkter for, hvornår han søgte på 

tyske myndigheders hjemmesider. Den tyske myndighed argumenterede for, at deres formål med 

logningen var en bekæmpelse mod et cyberangreb, og forfølgelse af personer, som havde udført 

angreb mod de pågældende hjemmesider.71 I 2010 afsagde EU-domstolen endnu en dom, hvor de i 

sagen C-70/10 (Scarlet-sagen) fastlagde, at en IP-adresse har karakter af en personoplysning, da det 

er muligt at identificere forbrugeren ud fra en IP-adresse.72 Afgørelsen fra EU-domstolen gjorde det 

stadig uklart for offentligheden i hvilket omfang en IP-adresse skulle tolkes, som en 

personoplysning eller ej. I Breyer-sagen konkluderer domstolen, at når en IP-adresse henføres til en 

‘’identificerbar’’ oplysning, falder det ind under anvendelsen af persondataretten. Omvendt mener 

domstolen ikke, at der er grundlag nok ved en dynamisk IP-adresse, da det ikke kan tillægge en 

personlig værdi, medmindre andre informationer var tilknyttet IP-adressen.73  

 

Artikel 29-gruppen deler samme holdning, og mener således at IP-adresser kan anvendes til at 

identificere bestemt data og dermed identificere personer.74 Ligeledes har Jesper Løffler Nielsen 

udtalt, at ‘’der vil være tale om personoplysninger i tilfælde, hvor en brugers IP-adresse lagres i en 

cookie’’.75 Set fra hans synspunkt bør der foretages en vurdering af den lagrede cookie i 

overensstemmelse med de andre tilgængelige oplysninger fra databehandlingen, før det kan afgøres 

om der skabes en profil af brugeren, der bringer lagringen af cookies inden for GDPRs 

anvendelsesområde.  

                                                
70 C-582/14, præmis 36 
71 Dommen er en af de nyeste der er blevet på dømt på EU-området for persondataretten, som er fra oktober 2016.  
72 C-70/10, præmis 51 
73 C-582/14, præmis 38 
74 Artikel 29-gruppen, Opinion 4/2004 on the concept of personal data, s. 16  
75 U 2010B.319, s. 323 
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2.4.2 Dataansvarlig og databehandler 
Når man som virksomhed beskæftiger sig med behandling af personoplysninger (f.eks. indsamling, 

registrering eller videregivelse) er det essentielt at sondre mellem, hvilken part der udøver 

indsamlingen: dataansvarlig/databehandler76. Dette skyldes primært, at den dataansvarlige hæfter 

for mere end databehandleren. Herudover findes sammenhæng mellem rollerne i forhold 

indsamlingen, ved hjælp af førsteparts- og tredjepartscookies.  
  
2.4.2.1 Databehandler 

Databehandleren kan være en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller 

ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne, jf. PDL § 3, nr. 5. I 

PDL § 3, nr. 5 defineres ”databehandleren” som værende den part der får sine instrukser gennem 

den dataansvarlige, og kan ikke gøres ansvarlig for overtrædelse af reglerne, da erstatningsansvaret 

pålægges den dataansvarlige, jf. § 3, nr. 5. En databehandler indsamler ikke personoplysninger til 

eget formål, og må derfor ikke anvende de overladte oplysninger til andet.  

  
2.4.2.2 Dataansvarlig 

En dataansvarlig vil som udgangspunkt være ansvarlig for overholdelsen af PDL. I PDL § 3, nr. 4 

defineres ”den dataansvarlige” som en fysisk eller juridisk person, institution, offentlig myndighed 

eller ethvert andet organ, der enten alene eller sammen med andre fastlægger, hvilket formål 

behandlingen af personoplysninger må foretages på baggrund af. Der kan udledes af definitionen, at 

det er den dataansvarlige der har pligt til at anmelde visse behandlinger af personoplysninger til 

Datatilsynet og det er den dataansvarlige der afgør, hvilket formål (eller hjælpemidler) der anvendes 

når personoplysninger indsamles, jf. PDL § 3, nr. 4. 

I praksis vil en dataansvarlig være en erhvervsdrivende der f.eks. indhenter personoplysninger 

gennem cookies og herefter anvender oplysningerne til adfærdsbaseret markedsføring, jf. PDL § 3, 

nr. 4, gennem virksomhedens egne it-systemer. Herudover vil den dataansvarlige ligeledes være 

ansvarlig overfor databehandlerens håndtering af persondata, hvorfor den dataansvarlig som 

udgangspunkt altid vil bære risikoen, jf. PDL § 3, nr. 4. 

                                                
76 https://www.datatilsynet.dk/erhverv/dataansvarlig-databehandler/hvornaar-er-man-henholdsvis-dataansvarlig-og-

databehandler/ 
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2.4.3 God databehandlingsskik 
Som nævnt tidligere i analysen skal de grundlæggende principper i PDL iagttages. I loven er det et 

hovedprincip om, at alle persondata skal behandles i overensstemmelse med ”god 

databehandlingsskik”, jf. PDL § 5, stk. 1. Princippet indebærer, at den dataansvarlige skal 

overholde reglerne i loven og må ikke forsøge at omgå reglerne. Efter Datatilsynets opfattelse 

medfører princippet, at hvis behandlingen af oplysningerne strider imod anden lovgivning end PDL, 

vil overtrædelsen også anses som en overtrædelse, i medfør af PDL. Har en virksomhed foretaget 

lydoptagelser gennem tv-overvågning og findes i strid med straffeloven, vil lydoptagelserne også 

findes ulovlige i PDL, jf. princippet om god databehandlingskik i PDL § 5, stk. 1.77 

Princippet om god databehandlingsskik indebærer, at virksomheden ikke må gå længere i 

behandlingen af persondata end relevant og nødvendigt, for at varetage berettigede hensyn. En 

dataansvarlig som indsamler personoplysninger skal have et klart formål som er sagligt begrundet, 

jf. lovens § 5, stk. 2. Derfor er det ikke tilladt at indsamle oplysninger, hvis virksomheden ikke har 

et aktuelt formål. 78 

2.4.4 Opdeling af personoplysninger 
Alle personoplysninger vil som udgangspunkt være omfattet af PDL, uanset om oplysningerne 

findes i fysisk eller elektronisk stand.79 Oplysningerne opdeles i almindelige, semi-følsom eller 

følsom. Karakteren af personoplysninger har afgørende betydning for samtykkebegrebet, hvor de 

hver især har særlige krav til behandling af oplysningerne (”hjemmelsgrundlag”).  

Overordnet gælder, at der ikke – uden samtykke – må registreres og videregives almindelig og 

følsomme oplysninger. Herved kan lovens behandlingsregler opsummeres som følgende: 

 

 
Figur 2.6: PDL’s behandlingsregler 

 

                                                
77 https://www.datatilsynet.dk/offentlig/tv-overvaagning/opbevaring-sletning-og-videregivelse/  
78 Ibid  
79 http://www.guldsmed.dk/filer/51267%20GRO%20Brugen%20af%20personoplysninger.pdf 

God	  databehandlingsskik	  
(PDL	  § 5)

Hjemmelsgrundlag	  
(PDL	  §§ 6-‐7) Andre	  regler



 

 
36 

Figur 2.6 illustrerer den juridiske proces for, hvordan databehandling skal foregå i 

overensstemmelse med PDL. Som der illustreres i ovenstående figur skal virksomheden 

overholde princippet om god databehandlingsskik i PDL § 5, stk. 1 og 2. Hvis dette overholdes 

er det næste skridt, at skulle finde hjemmelsgrundlag i de forskellige kategorier af oplysninger. I 

nedenstående afsnit vil de forskellige hjemmelsgrundlag uddybes. 

 

Almindelig oplysning (PDL § 6): 

De oplysningstyper der ikke vedrører rent private forhold vil som udgangspunkt kategoriseres 

som almindelige personoplysninger. Oplysninger indsamlet gennem cookies er af almindelig 

karakter.80 Brugeren skal afgive et udtrykkeligt samtykke før virksomheden får adgang til 

oplysningerne, jf. PDL § 6, nr. 1. 

 

Semifølsomme (PDL § 8): 

De semifølsomme personoplysninger består af private forhold, væsentlige sociale problemer 

eller strafbare forhold,81 og må kun behandles, når særlige betingelser er opfyldt. Uden den 

registreredes samtykke kan indsamling og registrering, undtagelsesvis, foretages.  

 

Personfølsomme (PDL § 7):  

Som udgangspunkt gælder, at der ikke må behandles personfølsomme oplysninger. Oplysninger 

af denne karakter består af racemæssig, politisk eller religiøse informationer. Brugeren skal 

eksplicit give samtykke til behandling af netop denne type personoplysninger.82 Nedenstående 

gives et overblik over kategorierne: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Jf. persondataloven § 6 
81 Jf. persondataloven § 8 
82 Jf. persondataloven §7  
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Oplysninger Persondataloven 

Almindelige (§ 6) - Personnavn 

- Adresse 

- IP-adresser 

- E-mail 

Semifølsomme (§ 8) - Oplysninger om sociale problemer  
- Andre private forhold end følsomme oplysninger 

Personfølsomme (§ 7) - Racemæssig eller etnisk baggrund 

- Politik, religion osv. 

- Oplysninger om helbred 

Figur 2.7: Opdelingen af personoplysninger i PDL (nuværende opdeling) 

 

Vi kan konstatere at personoplysninger lagret gennem cookies, oftest vil være almindelige 

oplysninger, jf. PDL § 6, og derfor skal brugeren afgive et udtrykkeligt samtykkekrav. Grundet 

vores konstatering, vil vi anvende det udtrykkelige samtykkekrav.  

2.4.5 Fortolkning af samtykkebegrebet i 

persondataloven 
Som impliceret ovenstående skal personoplysninger, som hovedregel, kun anvendes, hvis den 

registrerede har afgivet sit udtrykkelige samtykke. Samtykkebegrebet er indtil nu beskrevet i 

PDL § 2, nr. 8 som ’’enhver frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse, hvorved den 

registrerede indvilliger i”, at oplysninger, der vedrører pågældende selv, gøres til genstand for 

behandling.  Der er flere elementer i bestemmelsen der er af stor betydning for, hvordan et 

samtykke skal tolkes. Særligt skal der lægges vægt på tre krav i bestemmelsen.  

 

’’(…) frivilligt (…)’’  

Et samtykke er gyldigt når det afgives frivilligt. Heri ligger blandt andet, at det ikke må være 

afgivet under tvang, eller at brugeren bliver pålagt negative konsekvenser, såfremt samtykket 

ikke bliver afgivet.83 Det er endvidere en forudsætning for frivilligheden, at den registrerede har 

muligheden for at tilbagekalde sit samtykke. Har den registrerede ingen reel tilladelse til at 

tilbagekalde sit samtykke, kan samtykket i princippet anses for mangelfuldt.  

                                                
83 Artikel 29-gruppen, udtalelse 15/2011 om definition af samtykke, s. 13  
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’’(…) specifikt (…)’’  

Samtykket skal fremgå specifikt før det kan anses for værende gyldigt. Dette giver en 

formodning om at samtykket skal være gennemsigtigt. Det indebærer at samtykket skal henvise 

til omfanget af databehandlingen på en klar og præcis måde.84 Det er imidlertid af den opfattelse 

fra The Working Party, at et samtykke skal gives i relation til de forskellige aspekter af 

behandlingen.85  

 

’’(…) informeret (…)’’ 

Heri ligger et krav om at brugeren skal have en forudsætning om hvad samtykket indebærer, 

herunder identiteten på databehandleren, formålet med indsamlingen af oplysningerne, samt 

hvilken behandlingsform der påtænkes.86  

Fremgår det af den registreredes samtykke, at dette kan videregives, og han/hun allerede har 

indvilliget i dette, er der ikke et behov for fornyet samtykke. Det er dog en forudsætning, at 

videregivelsen ikke bliver anvendt til andre formål, end dem der lå til grund for den oprindelige 

indsamling. 87  

2.4.6 Delkonklusion 
Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at når en IP-adresse henføres til en ‘’identificerbar’’ 

oplysning, falder det ind under anvendelsen af persondataretten, jf. Breyer-sagen. 

Ligeledes konstateres at hjemmelsgrundlaget afhænger af oplysningskarakteren. Ud fra 

fortolkningen af samtykkebegrebet i PDL konstaterer vi, at der som udgangspunkt kræves 

samtykke, uagtet hvilken kategori af personoplysning der er tale om.  

De tre ovenstående krav, skal findes opfyldt inden den registrerede kan afgive en legitim 

viljetilkendegivelse om, at indgå samtykke til behandling. Ovenstående forudsætninger søger 

således at sikre, at samtykket bliver en bevidst handling foretaget af den registrerede.88 Loven 

                                                
84 U.2000B.77, s. 79  
85 Artikel 29-gruppen, udtalelse 15/2011 om definition af samtykke, s. 19 
86 U.2000B.77, s. 80 
87 Domstolens afgørelse i C-543/09, præmis 65.  
88 U.2000B.77, s. 80 
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indeholder et generelt samtykkekrav som skal være frivilligt, specifikt og informeret, jf. PDL § 

2, nr. 8.  

Hermed kan de gældende regler opsummeres som nedenstående. Reglerne genfindes også i 

GDPR, som vil blive analyseret i efterfølgende afsnit. 

 

 
Figur 2.8: Gældende regler som overgår i GDPR. 

2.5 Persondataforordningen 
Der har siden 1995 været et krav om, at når der foretages indsamling af personoplysninger, skal der 

foreligge et gyldigt samtykke jf. DBD art. 5(3). Det fremgår dog uklart af lovgivningen om 

dataindsamling, ved hjælp af cookies, ifalder definitionen om personlige oplysninger i PDL § 3, stk. 

1, nr. 189. De fundamentale principper inden for GDPR kræver, at virksomheder ved dataindsamling 

skal modtage forbrugerens udtrykkelige samtykke90. Vi undersøger derfor, hvilken forskel 

samtykkekravet i GDPR har for den kommende persondataret.  

 
Forordningen er, som nævnt ovenfor, basereret på, at der kræves samtykke ved behandling af 

persondata. Den registreredes samtykke er derfor en central figur blandt 

behandlingsbestemmelserne, og et gyldigt samtykke, vil opfylde hjemmelskravet for 

persondatabehandling, jf. GDPR art. 6 og 9. Principperne for behandling af personoplysninger er 

ligeledes reguleret i forordningens artikel 4-11. Dette findes også i overensstemmelse med 

forordnings formål, som har til hensigt at beskytte den enkelte person og ikke at umyndiggøre 

personen91. 

                                                
89 Diskuteret i afsnit 2.4.1 
90 Betænkning af 6. juli om en global metode til beskyttelse af personlige oplysninger i Den Europæiske Union, s. 6 
91 Blume s. 63. 

•Samme	  overordnede	  datakategorier	  som	  i	  dag	  -‐ og	  samme	  
adgang	  til	  behandling	  om	  samtykke	  osv.
• Følsomme	  vs.	  ufølsomme	  data	  (se	  nærmere	  i	  figur	  2.7)

Datakategorier

•De	  grundlæggende	  principper	  fra	  § 5	  er	  fortsat	  gældende.	  Proportionalitet	  og	  
saglighed
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2.5.1 Sammenhæng mellem reglerne 

De grundlæggende principper og regler fra DBD, herunder principperne om samtykke, er blevet 

overført til den nye forordning, hvorfor CBKG skal læses sammen med de generelle regler om 

persondatabeskyttelse. Som nævnt, gør CBKG sig kun gældende for de handlinger, der består i at 

lagre oplysninger på brugerens udstyr. 

 

Vi har tidligere gennemgået definitionen for personoplysninger og, hvorvidt indsamlingen heraf 

ifalder definitionen. Vi kan konstatere, at brugen af cookies vil udgøre en behandling af 

personoplysninger, da IP-adresser identificerer brugeren.92 CBKG gælder for alle typer af 

oplysninger der lagres, uanset om oplysningerne er personhenførbare eller ej. Findes oplysningerne 

personhenførbare, foreligger der en behandling af personoplysninger, hvorfor forordningens 

bestemmelser, skal iagttages. Det fremgår af PDL § 2, stk. 1, at loven fraviger for anden lovgivning, 

hvis den registrerede opnår en bedre retsstilling. Dette skyldes lex specalis-princippet.  

Forordningen tillader medlemsstaterne at indføre specifikationer om behandlingen af 

personoplysninger i national lovgivning93, jf. artikel 6, stk. 2, hvorfor en lignende bestemmelse må 

formodes at blive videreført efter implementeringen.  

 

Under visse omstændigheder behandles personoplysninger uden samtykke, jf. forordningens artikel 

6, litra b-f, og artikel 9, stk. 2, litra b-j. Omvendt beskriver CBKG udtrykkeligt, at lagring af 

oplysninger ikke kan ske uden samtykke, jf. CBKG §3, stk. 1. På baggrund af bestemmelsen, 

danner bekendtgørelsen et bedre retsgrundlag ved indsamling af oplysninger for den registrerede, da 

forbrugeren er beskyttet ved samtykkekravet. Da princippet om lex specalis er gældende, vil 

personoplysninger indsamlet ved hjælp af cookies reguleres i bekendtgørelsen, jf. CBKG § 2, stk. 1. 

Som vi har set ovenstående anvendes lex generalis, (GDPR), som fortolkningsbidrag i de 

definitionen. 

2.5.2 Kategorisering af personoplysninger 
På EU-plan er der to kategoriseringer af personoplysninger som findes i persondatadirektivet94: 

almindelige- og følsomme oplysninger. Vi udledte i afsnit 2.4.4, at personoplysninger i national 

                                                
92 Jf. afsnit 2.4.1.1 
93 Forordning 2016/679, 8. præambel  
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lovgivning er opdelt i tre kategorier. Den danske implementering stammer fra registerlov, hvor 

Folketinget har valgt at beholde den danske klassifikation. I forordningen, er der alene tale om 

almindelige- (art. 6) og følsomme oplysninger (art. 9), hvilket medfører at definitionen af 

semifølsomme oplysninger bortfalder (sammenholdt med national lovgivning). Det er 

omdiskuteret, hvorvidt denne opdeling er hensigtsmæssig, idet et alternativ er, at lade den 

specifikke opdeling efter PDL være bestemmende for kategoriseringen. Ved opdelingen efter 

GDPR kan en almindelig oplysning, som f.eks. navn på patienter fra syghuset, blive 

kategoriseret som følsom. Opdeling udelukker dog ikke en kontekstuel betragtningsmåde. Det 

har den fordel, at der skabes ensartethed og sikkerhed i forhold til, hvilke oplysninger der særligt 

er beskyttelsesværdigt.95  

 

Oplysninger Persondataloven Persondataforordningen 

Almindelige  § 6 

- Personnavn 

- Adresse 

- IP-adresser 

- E-mail 

Art. 6 

Alt overføres fra PDL og kommer 

også til at inkludere: 

- oplysninger om sociale 

problemer 

- Strafbare forhold 

- Andre rent private forhold end 

følsomme oplysninger 

Semifølsomme § 8 

- Oplysninger om sociale 

problemer  
- Andre private forhold end 

følsomme oplysninger 

 

 

-    

Følsomme § 7 

- Racemæssig eller etnisk 

baggrund 

- Politik, religion osv. 

- Oplysninger om helbred 

Art. 9 

Alt overføres fra PDL og der 

tilføjes: 

- behandling af generisk eller 

biometrisk data med henblik på 

unik identifikation 

Figur 2.9: Opdelingen af personoplysninger sammenholdt med GDPR (kommende opdeling) 

 

                                                                                                                                                       
94 Direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 
95 Blume s. 82. 
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Foroven ses, at de semifølsomme oplysninger fremover kategoriseres som almindelige 

oplysninger. Som nævnt implicit, kan det have den fordel, at det fremover bliver lettere at danne 

hjemmelsgrundlag for, at kategoriser personoplysninger, da der skal sondres mellem to 

grupperinger.  Herudover er der også tale om en lempeligere beskyttelse af oplysninger der er 

semifølsomme, da disse fandt en bedre beskyttelse i PDL, jf. PDL § 8. Den røde skrift i figuren 

indikerer det ændrede indhold i de forskellige kategorier i forhold til forordningens art. 6 og 9. 96 

 

2.5.2.1 Almindelige personoplysninger (art. 6) 

Bestemmelsen i art. 6(1) fastslår de behandlingsbetingelser, der kan udgøre grundlaget for 

behandling af almindelige personoplysninger. I bestemmelsen opregnes en række 

behandlingsbestemmelser, som den dataansvarlige kan støtte ret på.97 Betingelserne er 

udtømmende og den dataansvarlige behøver alene, at opfylde en af de nævnte muligheder som 

hjemmelsgrundlag (som også illustreret i figur 2.9).  

Art. 6 vedrører derfor behandling af almindelige personoplysninger, som ikke er omfattet af art. 

9 (følsom personoplysning). Det kan virke problematisk, såfremt en følsom oplysning kan 

behandles på et mere lempeligere grundlag end en almindelig oplysning. Det synes dog ikke at 

skulle være tilfældet. Efter dansk praksis er betingelserne ikke kumulative og ligeledes findes 

forordningen, at have samme retsopfattelse.98  

Der lægges hermed til grund, at art. 6 gælder for en række af de oplysninger, der indtil nu har 

været omfattet af den specielle danske oplysningskategori i PDL § 8 (semifølsomme 

oplysninger). Dette ses også af figur 2.9.  

 

2.5.2.2 Følsomme personoplysninger (art. 9) 

Generelt fastlægger art. 9, under hvilke betingelser følsomme persondata kan behandles. 

Bestemmelsen er opdelt således, at art. 9(1) fastsætter et forbud imod at behandle følsomme 

oplysninger, hvorefter der i art. 9(2) er en række undtagelser fra forbuddet. Ved denne 

strukturering kan det udledes, at den enkelte behandlingsbestemmelse skal fortolkes strengt 

                                                
96 Ibid. 
97 Blume s. 81.  
98 Ibid.  
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(fordi det er en undtagelse). Herved skal det altså være utvivlsomt, at den enkelte betingelse i 

konkrete tilfælde er opfyldt. På denne måde adskiller art. 9 sig fra art. 6.99  

 

Ved følsomme personoplysninger forstås de opremsede tilfælde i figur 2.9 under ”følsomme”.  

Udvælgelsen er betinget af de enkelte oplysningers betydning for de grundlæggende rettigheder 

og er inspireret af EU’s Charter art. 7 og 8.   

Vi kan konstatere, at de oplysninger som har været kategoriseret for værende følsomme i PDL § 

7, fortsat er medtaget i GDPR, art. 9. Dog er der yderligere medtaget andre oplysningstyper (se 

hertil igen figur 2.9).     

 

2.5.2.3 Sammenhæng mellem almindelig og følsomme personoplysninger 

GDPR’s art. 9 fastlægger, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at hjemmelsgrundlaget i 

behandlingen af følsomme persondata, findes opfyldt. Det fremgår dog ikke klart om 

betingelserne angivet i art. 6 også skal være opfyldt – hermed om bestemmelserne har 

sammenhæng. Problemstillingen kan have en større betydning i en situation som nævnt i art. 

9(2), som omhandler muligheder der kan begrunde behandlingen af oplysninger, uanset 

forbuddet i art. 9(1). Hvis man opfylder kravene i art. 9(2), er spørgsmålet om det samtidig 

indebærer, at man også opfylder kravene i art. 6 vedrørende behandling af almindelige 

oplysninger (er betingelserne kumulative?) 

 

Efter national praksis vil art. 6 og 9 ikke være kumulative. Eftersom det er kommende ret vil der 

formentlig komme afklaring af dette via EU-domstolen på længere sigt. Problemstillingen vil 

ikke forfølges videre, dog har problematikken søgt fastlæggelse af, at art. 6 og 9 ikke er 

kumulative.100  

 

Eftersom vi har udledt hjemmelsgrundlagene i forordningen bestemmelser, vil vi behandle 

samtykkekravet for almindelige oplysninger. Hertil vil retstillingen af samtykkekravet i 

formodningen udledes.   

 

 

                                                
99 Blume s. 82.  
100 Blume s. 82.  
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2.5.3 Definitionen af samtykke i persondataforordning 
Den overordnende definition af begrebet findes i GDPR art. 4 (11):  

 

”enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved 

den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der 

vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling”. 

 
Hertil bemærkes, at samtykkekravets ordlyd har oprindelse fra DBD art. 2h som også er 

implementeret i PDL § 2, nr. 8. I afsnit 2.4.5 blev de tre krav til samtykke gennemgået, hvorfor 

dette afsnit ikke vil gennemgå de samme krav, men i stedet fokusere på ændringen i forhold til 

tidligere samtykkekrav.  

Vi har udledt, at samtykkekravet i PDL indeholder krav om, at det skal findes frivilligt, specifikt og 

informeret. Vi kan konstatere, at samtykkebegrebet i forordningen har overført samme krav, dog er 

der indsat et nyt krav om utvetydighed. Det formodes, at de enkelte bestemmelser i PDL skal 

fremkomme udtrykkeligt og derfor opfyldes dette gennem utvetydighedskravet. Kravet medfører, at 

der ikke må være tvivl om, at der foreligger samtykke. I en del medlemsstater i EU vurderes det nye 

samtykkebegreb for værende skærpende.101 Dette vil uddybes i nedenstående afsnit.  

 

2.5.3.1 Utvetydighed 

Som nævnt i ovenstående afsnit, er der indført et utvetydighedskrav i forordningens art. 4(11). 

Samtykket findes utvetydigt når, de registrerede foretager en bekræftende handling. Handlingen 

skal tilkendegive, at den registrerede accepterer den konkrete behandling af personoplysninger til, 

det konkrete formål. Kravet findes opfyldt når den registrerede accepterer vilkårene og afgiver en 

erklæring.  

Vi kan udlede ud fra national praksis, at kravet allerede findes implicit. Forbrugerombudsmanden 

har i en række sager konstateret, at et samtykke findes ugyldigt på baggrund af manglende 

utvetydighed. I sag 13/05817 fandt Forbrugerombudsmanden, at en ejendomsmæglerkædes brug af 

samtykke er i strid med samtykkekravet.  Dette skyldtes, at et samtykke ansås for afgivet når det var 

                                                
101 Blume s. 84.   
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”informeret og konkretiseret” og ”udtrykkelig og utvetydig” – forbrugeren skal dermed være oplyst 

om, at der gives samtykke, over for hvem og til hvad.102  

 

I henhold til de nuværende regler kan et stiltiende samtykke være gyldigt, hvis brugeren forstår, at 

deres handling vil betyde, at cookies placeres. Men efter den 25. maj 2018 når det utvetydige 

samtykke gøres gældende, skal det stiltiende samtykke- eller opt-out-metoden, som i dag er 

implementeret – tilpasses for at opfylde kravene i GDPR art. 4(11). Ydermere skal der tages højde 

for, at et terminaludstyr ofte benyttes af flere brugere. I PDL er der ikke taget højde for dette.  

Kravet medfører juridiske konsekvenser i form af, omkostninger for ejere af hjemmesider, app- og 

soft-wareudviklere. En App-udvikler skal ændre fremgangsmåden for, hvordan samtykke afgives 

når forbrugeren downloader på computer, smartphones eller tablet.  

2.5.4 Betingelser for samtykke 
Vi har udledt, og sammenholdt, definitionen af samtykkebegrebet i forordningen art. 4, med PDL 

definition. Forordningens art. 7 behandler betingelserne for samtykke ved hjælp af samtlige krav, 

som skal findes opfyldt, før der er tale om et gyldigt samtykke.  

 

2.5.4.1 Formkrav 

Generelt gælder, at det er den dataansvarlige som bærer bevisbyrden for at der er afgivet samtykke, 

jf. art. 7, stk. 1. I ordlyden af bestemmelsen er der ikke et egentlig formkrav, da samtykke kan være 

mundtligt, skriftligt eller digitalt. Dog tilrådes det de erhvervsdrivende at indhente samtykke i 

fikseret form, da bevisbyrden skal løftes af den dataansvarlige, det vil sige at den dataansvarlige 

skal kunne påvise, at den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger, 

jf. art. 7(1).  

 

2.5.4.2 Kontraktforhold 

Det anmærkes, at art. 7(2) og (4) regulerer den situation, hvor samtykket indgår i en større kontekst. 

Dette kan eksempelvis være i kontraktforhold, da det fremgår af art. 7(2), at samtykket skal fremgå 

særskilt – altså fremgå selvstændigt, således at det er klart for den registrerede at der bliver afgivet 

samtykke, og hvad der bliver afgivet samtykke til. Det kan medføre en problematik i et 

                                                
102 http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Find-sager/Markedsfoeringsloven/Sager-efter-

markedsfoeringsloven/spam0/Samtykke-var-ikke-godt-nok  
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kontraktforhold, da spørgsmålet om fortolkningen af samtykke skal iagttage de øvrige 

bestemmelser i kontrakten? Eftersom, at forordningens bestemmelser er lex generalis, antages det, 

at kontraktens bestemmelser er påkrævet at gennemse. Dette vil ikke have fokus i afhandlingen, dog 

kan vi konstatere, at samtykke hermed også kan ses i større sammenhænge, hvor andre regler skal 

iagttages.  

 

2.5.4.3 Frivillighed  

Det næste punkt ved vurdering af om et samtykke er gyldigt – er hvornår et samtykke er frivilligt? 

I praksis er to ydre grænser blevet fastlagt. Et samtykke findes (i) ikke frivilligt, såfremt det gives i 

form af tvang eller anden magtudøvelse overfor den registrerede. Omvendt findes et (ii) samtykke 

frivilligt, selvom det er motiveret af et behov for at opnå en modydelse. Det er derfor ikke ufrivilligt 

alene af denne årsag. Hertil opstår den juridiske problematik for den private sektor, da samtykke 

kan ”købes” via forskellige tilskyndelser om særlige tilbud. I denne situation kan samtykke 

kategoriseres som en vare. Problematikken giver ligeledes anledning til nærmere diskussion af, om 

samtykke kan anses som en vare i juridisk forstand, og derfor omfattet af Købeloven. Dog viger 

dette fra afhandlingens problemformulering og derfor behandles det ikke nærmere i den juridiske 

analyse. Fokus er derfor på, at vi kan konstatere at der vil opstå et kontraktforhold og samtykket vil 

ikke findes frivilligt i dette tilfælde, jf. forordningens præambel 42, da den registrerede ikke har et 

frivilligt valg, og ikke kan afslå eller tilbagekalde samtykket uden at det medføre negative 

konsekvenser. Det forudsættes endvidere, at før kontrakten gennemføres, er det nødvendigt at der 

foreligger et samtykke, jf. præambel 43.103   

 

Det kan hermed udledes, ud fra betingelserne i GDPR art. 7, at der skal foreligge et  frivilligt 

samtykke, før det anses som gyldigt.  

 

2.5.4.4 Google-sagerne 

Google-sagerne104 behandler problematikken vedrørende forbrugere der ikke vil afgive samtykke 

til anvendelse af indsamling af oplysninger. Som konsekvens heraf udelukkede Google, at 

forbrugeren kunne anvende deres tjenester. I sagerne havde Google erstattet samtlige 

privatpolitikker til én samlet, der skulle dække beskrivelsen af behandling af personoplysninger, 

                                                
103 Blume s. 65 
104 Sagerne er fra marts 2012.   
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for alle deres tjenester i form af, YouTube, Gmail og deres søgemaskine.105 Formålet for Google 

bestod i, at de kunne anvende brugeroplysninger på tværs af tjenesterne for at sælge annoncer.106  

Sagen udmøntede sig ikke i én EU-retlig dom, da tilsynsmyndighederne i England, Frankrig, 

Spanien, Holland og Italien gik sammen med det formål om, at hvert land selvstændigt 

retsforfulgte Google med påstand om, at de ikke havde indsamlet tilstrækkeligt samtykke fra 

forbrugerne. Den franske tilsynsmyndighed (CNIL) fandt, at den samlede privatpolitik Google 

havde udarbejdet, var i uoverensstemmelse med EU-lovgivningen.107 Endvidere konkluderede 

Holland, at Googles praksis var i strid med databeskyttelsesreglerne og tilføjede, at Google 

skulle tydeliggøre/dokumentere at de havde indhentet forbrugernes samtykke, og de dermed ikke 

havde gjort nok for, at indsamlingen på tværs af deres tjenester skulle findes i overensstemmelse 

med databeskyttelsesreglerne.108 Googles forretningspolitik krævede et indirekte tvungent 

samtykke fra forbrugere, da brugere ikke kunne anvende deres tjenester, medmindre de 

accepterede vilkårene for samtykke. Organisationen fik pålagt en kæmpe bøde fra flere domstole 

i EU. Sagen har været med til at skabe diskussion om, hvornår kravet om frivillighed i samtykke 

forekommer.  

 

Vi konstaterer, at sagen har været med til at henlede opmærksomheden på, at der har været mangel 

på et udtrykkeligt krav om frivillighed i persondataretten. Det vurderes, at det udtrykkelige krav 

som fremgår af præambel 42 i forordningen, fortsat vil vurderes på samme måde. Det indebærer, at 

EU-domstolen stadig vil finde et samtykke ugyldigt såfremt der ikke foreligger frivillighed, dog 

med hjemmel i præambel 42 fremover. 

                                                
105 https://www.out-law.com/articles/2013/april/google-facing-regulatory-action-in-six-eu-countries-over-privacy-

policy-issues/  
106 https://www.technologylawdispatch.com/2012/03/privacy-data-protection/a-recent-initiative-for-a-competitive-

online-marketplace-icomp-conference-on-data-protection-and-profiling-poses-difficult-questions-in-relation-to-

googles-attitude-towards-the-law-exploitatio/  
107 Ibid.  
108 http://www.bbc.com/news/technology-25461353  
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2.5.5 Mulighed for tilbagekaldelse og sletning af 

persondata 
Det er en vigtig forudsætning for samtykkekravet, at den registrerede har mulighed for, at 

tilbagekalde sit samtykke109. PDL tager ikke stilling til om bestemmelsen er præceptiv, eller om den 

registrerede på forhånd kan give afkald. Indgår samtykket derimod i en aftaleregulering, hvor 

transaktionen er betinget af, at de pågældende oplysninger kan anvendes, vil der ikke være tale om 

et enkeltstående samtykke. Et sådan indirekte samtykke kan ikke uden videre, kaldes tilbage110.  

 

I forordningen indsættes rettigheden om, at en forbruger kan tilbagekalde sit samtykke. 

Udgangspunktet i forordningen bygger på et princip om, at et samtykke skal være lige så let at 

tilbagekalde, som det er at afgive. Det fremgår af forordningens artikel 7(3), at forinden der gives 

samtykke, skal den registrerede informeres om adgangen til tilbagekaldelse, da det som nævnt, skal 

være let at foretage111. Et samtykke skal have mulighed for, at tilbagekaldes uden yderligere 

begrundelse. Det kan diskuteres om samtykke betegnes som en aftale, og dermed er bindende i 

aftalelovens forstand, da samtykke kan anvendes som en modydelse forbrugeren modtager. 

Problematikken afviger fra problemformuleringen, hvorfor spørgsmålet ikke diskuteres nærmere i 

analysen. Ud fra denne observation konstaterer vi, at forordningen indsætter et yderligere krav til 

samtykke, dog efter det er afgivet. Af forarbejderne til forordningen fremgår det endvidere, at den 

registrerede skal have ret til at få berigtiget sine personoplysninger og ret til at blive glemt, såfremt 

opbevaringen af oplysningerne overtræder reglerne i forordningen. I online miljøet vil det betyde, at 

de dataansvarlige skal afskaffe samtlige links og gengivelser af personernes oplysninger112. Ud fra 

et administrativt synspunkt, vil det pålægge virksomheder øget administrationsomkostninger.  

 

Retten til at blive glemt giver den registrerede, under bestemte betingelser, ret til at få korrekte 

oplysninger slettet, jf. forordningens art. 17. Det er navnlig en af betingelserne, for at få sine 

oplysninger slettet, at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, 

hvortil de blev indsamlet.  

                                                
109 Lov nr. 429 af 31/05/2000, §38  
110 http://www.itretten.dk/bog/13/ 
111 Forordning 2016/679, artikel 7(3)  
112 Forordning 2016/679, præambel 65  
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Retten til at blive glemt udspringer fra den præjudicielle afgørelse af Google-dommen (C-131/12). 

Dommen omhandlede en fysisk person der ønskede at få sine personoplysninger fjernet fra Googles 

indeks, og dermed forhindre fremtidig adgang hertil. I dommen nævnes, at de grundlæggende 

rettigheder i Chartrets artikel 7 og 8, går forud for søgemaskineudbydernes interesse.113. Vurdering 

skal foretages, såfremt den registreret ønsker sine personoplysninger fjernet. Herunder, hvilket 

hjemmelsgrundlag personoplysningen har, og hvor længe oplysningerne har været hos 

indsamleren114. Yderligere fastslog de, at når oplysninger kan søges ved hjælp af vedkommendes 

navn, har brugeren krav på at der sker sletning af links i søgemaskiner, såfremt der vises et 

vildledende og integritetskrænkende billede af den registrerede115. 

 

Det er dog en forudsætning for denne bestemmelse, at de indhentede oplysninger ikke længere 

kan anvendes til det formål samtykket blev afgivet til. Muligheden for brugere til at påberåbe sig 

bestemmelsen, opstår i scenariet, hvor brugeren har tilbagekaldt sit samtykke. Da bestemmelsen, 

om retten til at blive glemt, bør anvendes i sammenhold med tilbagekaldelse af samtykke, bør 

brugeren i fremtiden også finde beskyttelse ud fra brugen af cookies.  

2.5.6 Sanktioner 
I den nye forordning er bødeniveauet blevet skærpet, da der kan idømmes bøder op til 10 

millioner euro eller 2% af den globale årlige omsætning, jf. GDPR art. 83, stk. 4. Ved 

overtrædelser af de grundlæggende principper om den registreredes rettigheder og 

tredjelandsoverførelser, kan bødeniveauet stige op til 20 mio. euro eller 4% af den globale 

omsætning, jf. GDPRs art. 83, stk. 6. Ved overtrædelse af samtykkekravet i art. 4 og 7 kan der 

pålægges en sanktion i henhold til forordningens art. 83, stk. 5, litra a. Overtrædelsen vil bestå i 

det grundlæggende princip om samtykke og betingelserne hertil, jf. art. 7. Vi kan hermed 

konstatere, at en erhvervsdrivende der ikke overholder det grundlæggende princip vil blive 

pålagt en administrativ bøde på 20 mio. euro eller 4% af deres årlige omsætning, jf. art. 83, stk. 

5, litra a. Eftersom det er kommende ret, er det svært at forudse, hvilke overtrædelser der vil 

udløse de højeste bøder. Bødeudmålingen i Danmark vil være underlagt domstolskontrol, hvilket 

                                                
113 C-131/12, præmis 97  
114 C-131/12, præmis 98 
115 C-131/12, præmis 99  
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forventes at kunne moderere bødeniveauet. Det forventes, at bødeniveauet vil stige markant i 

forhold til hidtidig praksis. 

 

2.5.7 Delkonklusion 
Vi kan herved konstatere, at hjemmelsgrundlaget som findes i kategorisering af 

personoplysninger, fremover vil gå fra almindelige-, semifølsomme- og følsomme 

personoplysninger til at indeholde to kategorier; almindelige- og følsomme oplysninger. Dette 

har den fordel at det vil skabe en overordnet ensartethed.  

 

Yderligere indføres en tilføjelse til definition af samtykkekravet ved forordningens art. 4(11) om 

utvetydighed. Det medfører juridiske konsekvenser for virksomheder, der operer på internettet. 

Samtidig foreligger et samtykke når brugeren har afgivet dette frivilligt, jf. forordningens art. 7 

og google-sagen. Der forekommer ligeledes et nyt krav i form af tilbagekaldes af samtykke, hvor 

brugeren skal kunne tilbagekalde samtykke ubegrundet, jf. forordningens art. 7(3). I denne 

sammenhæng kan brugeren støtte ret af en ny bestemmelse, om retten til at blive glemt, hvis 

personoplysningerne anvendes til andet formål end det oprindeligt er blevet givet til, jf. 

forordningens art. 17. 

Bødeniveauet er væsentligt skærpet, hvorfor der særligt er opmærksomhed på reglerne. 

Nedenstående opsummerer de væsentligste ændringer og konsekvenser af: 

Figur 2.10: Overblik over de overordnede ændringer og konsekvenser 

Ændringer Konsekvenser 

Skærpet bødeniveau  Bøder op til EUR 20.000.000/ 4% af 

global omsætning. 

Skærpede krav til overblik over 

virksomhedens behandling af 

personoplysninger. Hertil forskellige 

kategoriseringer af personoplysninger 

Stiller krav til øget ansvarlighed og 

ændring i hjemmelsgrundlaget.  

Skærpede krav til dokumentation  Gælder persondatapolitik, organisatorisk 

forankring, procedure ved databrud, 

risikovurderinger ved nye tiltag osv.  

Skærpet samtykkekrav med indføjelse af 

”utvetydighed” 

IT-systemer skal indrette sig efter 

princippet om at brugeren skal være 

informeret med formålet. 
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2.6 Er CBKG i overensstemmelse med 

forordningen? 
Vi har tidligere konstateret i afsnit 2.4.1.1, at en dataindsamler kan identificere brugeren ved 

hjælp af en IP-adresse. Når personoplysninger anvendes til at identificere en person skal 

persondataretten iagttages, jf. Breyer-sagen. I dette afsnit tages der stilling til, hvorvidt 

indsamling af persondata ved hjælp af cookies, er lovligt i henhold til persondataretten. Eftersom 

de relevante bestemmelser i forordningen er blevet udledt i afsnit 2.5, vil de anvendes i 

diskussionen. 

2.6.1 Privatliv  
Adfærdsbaseret markedsføring kan udføres grundet den moderne teknologi, som vi har i dag. 

Tillige medfører det, at forbrugeren har mulighed for informationssøgning og deling af 

oplysninger. Det udgør en trussel mod privatlivet, idet internettet åbner for muligheden om, at 

dele personoplysninger på tværs.  

 

Begrebet, privatlivskrænkende, opfattes subjektivt. Det har en forskellige værdi/grænse for hver 

enkel bruger i samfundet. Der findes derfor ikke en generel definition af, hvad der betragtes som 

privat, hvilket gør begrebet flydende. Det kan derfor overvejes, om det bør være op til den 

registrerede, at påberåbe sig af loven, når denne føler privatlivskrænkelse. Der vil derfor 

undersøges, hvornår de forskellige former for cookies findes privatlivskrænkende. Dette skal 

være med til at afgøre om adfærdsbaseret markedsføring er i overensstemmelse med loven.  

 

2.6.1.1 Udgangspunkt i cookies  

I afsnit 2.3.2.1 konstaterede vi, at persistent cookies, som indsamles af en tredjepart findes mere 

privatlivskrænkende end de andre former. Dette skyldes, at tredjeparts persistentcookies sporer 

brugerne. En bruger må derfor synes at have større interesse i at vide, hvornår der bliver lagret 

tredjeparts (persistent) på computeren, fremfor at blive oplyst om anvendelsen af statistik- eller 

nødvendige cookies.  

Ved en tekstfil der sporer brugerens elektroniske færden på internettet, skaber det et behov for 

brugeren at kende formålet for indsamlingen, da det er relevant at vide om brugerens oplysninger 
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bliver anvendt til målrettet markedsføring eller andet. Tidligere er det gennemgået116, at der er et 

lovkrav for tjenesteudbyderne, om at de skal informere brugeren om formålet med lagringen, jf. 

CBKG § 3, stk. 2. 

 

Nogle forbrugere er ikke bekendt med, hvad samtykket indebærer og at deres adfærd, bliver 

sporet og derefter danner profiler hos den erhvervsdrivende. Ud fra brugernes perspektiv, må det 

findes privatlivskrænkende, da oplysningerne kan identificere brugeren og registrere 

internetadfærden. 

2.6.2 Udgør it-metoderne en mangelfuld beskyttelse? 
Der vil i denne sammenhæng ses nærmere på anvendelsen af tre forskellige måder, hvorpå 

samtykke kan afgives. Analysen vil blive anvendt til senere brug i diskussionsafsnittet, om 

hvorvidt metoderne overholder samtykkekravet og om der på baggrund heraf, er behov for bedre 

beskyttelse. 

 

Opt-in metoden indebærer, at brugeren aktivt skal gøre en indsats for at modtage målrettede 

reklamer. Metoden gør det derfor muligt, at færden på andre hjemmesider ikke spores af 

indsamleren, såfremt brugeren ikke har accepteret cookies. Ved opt-out metoden har brugeren 

passivt valgt at tillade cookies, eller aktivt gjort en indsats for ikke at modtage målrettede 

reklamer. Metoden indebærer, at brugeren indgår et passivt samtykke, og brugeren skal derfor 

aktivt fravælge.117  

 

2.6.2.1 Sammenspillet mellem metoderne 

Metoderne kræver i begge tilfælde en aktiv handling for enten at acceptere eller fravælge 

cookies. En aktiv handling tolkes derfor som en accept af, at forbrugeren ønsker at dele sine 

personoplysninger.  

 

I afsnit 2.2.2.4 konkluderede vi, at opt-in metoden anvendes i dag, jf. bekendtgørelsens § 3, 

stk.1. I forordningen er der ligeledes et krav om, at samtykke skal være udtrykkeligt afgivet,118 

                                                
116 Se hertil afsnit 2.3.2.4 
117 Konkurrence- og Forbrugerstyresen – Adfærdsbaseret reklame på internettet, s. 18  
118 Forordning 2016/679, artikel 9, stk. 2, litra a 
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hvorfor et samtykke derfor ikke kan være afgivet passivt. Dette gør sig gældende ved 

anvendelsen af opt-out metoden. Det bemærkes, at metoden stadig anvendes gennem § 3, stk. 2, 

nr. 4 ved tilbagekaldelse af samtykke. Tilgår brugeren en hjemmeside, skal udbyderen informere 

om formålet med samtykke, således at brugeren aktivt vælger om han vil afgive samtykke eller 

ej. Det er dog langt fra alle scenarier, hvor forbrugeren har et reelt valg, da han kan blive mødt 

med nægtet adgang til virksomhedens hjemmeside. Derfor er der tale om et indirekte påtvunget 

samtykke som udledt i google-sagen119.   

 

Den juridiske definition, i forhold til anvendelse af opt-in metoden i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, 

findes i overensstemmelse med forordningens samtykkekrav. Dog har udbyderen mulighed for at 

udelukke brugeren fra hjemmesiden, hvorfor metoden i praksis ikke findes i overensstemmelse 

med kommende lovgivning, jf. forordningens art. 4 og 7 - derfor opstår der en mangelfuld 

beskyttelse for forbrugeren. En af grundende til, at den nuværende lovgivning findes mangelfuld 

skyldes, at lovgivningen og teknologien ikke harmonerer.    

 

Metoden, opt-out, giver ikke brugeren muligheden for at afgive et fyldestgørende samtykke, da 

det foregår passivt. Af denne årsag vil metoden ikke være i overensstemmelse med 

forordningens art. 4 og 7. Samtidig giver metoden ikke mulighed for, at forbrugeren afgiver 

samtykke med de rette vilkår, hvorfor der er tale om en mangelfuld beskyttelse.  

 

2.6.2.2 Tilbagekaldelse af samtykke 

Det er tidligere konstateret, at bekendtgørelsen har indskrevet en bestemmelse om 

tilbagekaldelse af samtykke i § 3, stk. 2, nr. 4, som indeholder en forudsætning, at 

tjenesteudbyderen giver en klar og præcis beskrivelse af, hvordan en tilbagekaldelse af 

samtykket kan ske.  

Ligeledes er det indført i forordningen, at det skal være lige så let at tilbagekalde et samtykke 

som det er at afgive. Når en forbruger accepterer cookiebetingelserne, vil betingelserne blive 

lukket ned. Herefter skal brugeren finde tjenesteudbyderens privatpolitik frem, for at blive 

informeret om, hvordan tilbagekaldelse af samtykke foregår. Den nuværende metode, af 

tilbagekaldelse af samtykke, må derfor ikke siges at være tilstrækkelig i forhold til det krav der 

                                                
119 Se hertil afsnit 2.5.4.4  
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stilles i forordningens art. 17. Der skal derfor ydes en ekstra opmærksomhed for de 

erhvervsdrivende på dette område. 

2.6.3 Delkonklusion 
Hermed kan vi opsummere, at samtykke afgivet gennem passivitet, i form af opt-out metoden, 

ikke opfylder kravene til et gyldigt samtykke. Omvendt finder brugeren en bredere 

forbrugerbeskyttelse ved opt-in metoden, da brugeren aktivt afgiver samtykke. Det bemærkes 

dog, at metoden ikke fungerer i praksis, da den erhvervsrivende kan udelukke brugeren fra 

hjemmesiden, såfremt forbrugeren ikke deler personoplysninger.  

 

Teknologien, hvorpå metoderne anvendes, udfordrer det juridiske begreb, frivillig. Metoden opt-

in kan udelukke den gruppe af brugere, som ikke ønsker at dele deres personoplysninger med 

tjenesteudbyderne. Loven indeholder en forudsætning om, at brugeren skal være i stand til at 

kunne tilgå hjemmesiden, hvad enten denne ønsker at afgive sit samtykke til accept af cookies 

eller ej. Den erhvervsdrivende formår, ved hjælp af teknologien, at skabe et indirekte krav på 

personoplysninger fra forbrugeren, hvilket strider mod ordlyden af ”frivillig”. 

 

Vi kan hermed konstatere, at erhvervsdrivende der anvender metoden opt-in, er i 

overensstemmelse med bekendtgørelsens- og PDLs regler. Dog opstår en mangelfuld 

forbrugerbeskyttelse i praksis, da den erhvervsdrivende ved hjælp af teknologien, kan påføre 

forbrugeren ufrivilligt samtykke. Der opstår derfor et ”gap” i den nuværende lovgivning, hvor 

forbrugeren ikke findes tilstrækkeligt beskyttet. Vi har ligeledes undersøgt problemstillingen 

med kommende ret og konkluderer, at ud fra samtykkekravet i forordningens art. 4 og 7, finder 

begge metoder udfordringer i den kommende lovgivning. Dette skyldes, at den mangelfulde 

forbrugerbeskyttelse ikke dækkes af forordningens skærpede krav.  

 

Ud fra konstateringen anbefaler vi, at tjenesteudbydere overholder den juridiske definition af 

metoden opt-in, og derved ikke foretager påtvunget samtykke mod forbrugeren, indtil 

forordningens ikrafttræden. I mellemtiden anbefales det ligeledes, at virksomheden allerede 

udvikler it-systemer der har til hensigt, at overholde det nye utvetydighedskrav i forordningens 

art. 4.  
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2.7 Retspolitiske overvejelser 
De gennemgåede regler i den juridiske analyse, giver anledning til en række retspolitiske 

spørgsmål. Det kan diskuteres, hvorvidt den nuværende lovgivning udgør den mest efficiente 

udformning, da forbrugerbeskyttelsen står overfor udfordring af internettjenesters 

dataindsamling. I det følgende vil det diskuteres, hvorvidt adfærdsbaseret markedsføring er 

integritetskrænkende over for forbrugere, og om samtykkekravet i CBKG og GDPR er 

tilstrækkeligt. 

Samtykket udgør en høj beskyttelsesgrad af forbrugernes privatliv, da det giver forbrugerne en 

selvbestemmelsesret over egne privatdata. Der ligges derfor vægt på, om samtykkekravet er 

tilstrækkeligt eller om der bør foretages foranstaltninger mod bekæmpelse af 

integritetskrænkelse.  

 

Det blev ovenstående konkluderet, at CBKG og den hidtidige lovgivning udgør en mangelfuld 

beskyttelse af brugerens privatliv.  

 

I det omfang at dataindsamlingen ikke udgør en trussel, vil det ikke være nødvendigt at indhente 

samtykke. Udgør indsamlingen derimod en trussel mod brugernes privatliv, bør det være 

nødvendigt for hjemmesiderne at anmode om accept. Sondringen mellem cookies, vil medføre, 

at tjenesteudbyderen ikke er nødsaget til at indhente samtykke, hver gang forbrugeren tilgår 

hjemmesiden.   

 

Brugere har forskellige holdninger til cookies og udveksling af personlige oplysninger. 

Definitionen for, hvornår handlingen findes privatlivskrænkende er subjektivt, hvorfor 

forbrugere altid vil have differentieret meninger.  

 

Europa Parlamentet foreslog tilbage i 2010 en ændring til cookiedirektivet, som havde til formål at 

opnå en højere forbrugerbeskyttelse af internetbrugernes færden på internettet.120 Forslaget gik på, 

at implementere et EU-mærkningssystem, der bekræfter sidernes kvalitet hvad angår 

databeskyttelse. Hertil, at tjenesteudbydere skulle bære et signatur på hjemmesiden, der signalerer 

at siden er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.  

                                                
120 Europa Parlamentet, 2010 – Reklamers påvirkning af forbrugers adfærd, pkt. 25  
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Forslaget er ikke blevet vedtaget, da der har været uklarheder af mere generel karakter i form af, 

samtykkekravet mm. Vores betragtning af forslaget er, at der ved et mærkningssystem opnås en 

øget forbrugerbeskyttelse, da den enkelte vil informeres på rette vilkår. 

2.8 Juridisk konklusion  
Vi har i den juridiske analyse undersøgt, i hvilket omfang virksomhedernes anvendelse af 

cookies overholder samtykkekravet i den kommende persondataret, som træder i kraft den 28. 

maj 2018. Hertil har vi, ved hjælp af den retsdogmatiske metode, udledt gældende ret, ved blandt 

andet at ordlydsfortolke samtykkebestemmelserne og herunder de underliggende begreber.  

 

Det fandtes ud fra gældende ret, at opt-in og opt-out i praksis indeholder en mangelfuld 

forbrugerbeskyttelse, da det er en forudsætning for samtykket, at det er afgivet udtrykkeligt. Dog 

er den juridiske definition af opt-in metoden i overensstemmelse med lovgivningen, jf. i CBKG 

§ 3, da definitionen findes i overensstemmelse med PDLs samtykkekrav.  

 

Vi konstaterede, at der et ”gap” i den nuværende lovgivning, grundet den teknologiske 

udvikling, hvorfor forordningens regler giver forbrugeren en bedre beskyttelse. Herunder et 

skærpet krav til samtykkebegrebet, som indebærer at samtykket fremadrettet også skal være 

afgivet utvetydigt. Ligeledes er der gennem retspraksis udviklet en særlig ret til de registrerede, 

der også nu bliver implementeret ved GDPR. Dette omhandler særligt retten til at blive glemt.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at der gennem den teknologiske 

udvikling er skabt et øget behov for tiltag, der sikrer brugerne en bedre beskyttelse, og som ikke 

tvinger brugerne til at afgive deres samtykke.  

 

Vi foreslår at Europa-Parlamentets forslag om et mærkningssystem på hjemmesider genoptages,  

da forbrugeren herigennem informeres om tjenesteudbydere overholder databeskyttelsesreglerne. 

Vi vurdere herved, at der opnås en højere forbrugerbeskyttelse og, derfor styrker det kommende 

regelsæt i GDPR.  
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Kapitel 3 - Økonomisk analyse 

3.1 Introduktion til den økonomiske analyse 
En afgrænsning og værdiansættelse af markedet, er nødvendigt for at afgøre, hvorledes 

samtykkekravet er efficient. Markedet består af virksomheder og forbrugere som udgør en del af 

samfundet, jf. synsvinklen i Kapitel 1. I overensstemmelse med synsvinklen vil den økonomiske 

analyse undersøge, hvordan virksomheder værdiansætter personoplysninger, ved hjælp af en 

cost/benefit tilgang, og hvilken værdi det har for forbrugere, som blandt andet også belyses ved 

hjælp af Chicago-School-teorier. 

 

Analysen tager afsæt i vilkåret om, at der er knaphed på ressourcer i samfundet. Det antages at den 

tilgængelige mængde af vare, efficient skal fordeles mellem individer i samfundet, det vil sige at der 

skal foretages beslutninger om, hvem varerne skal tilhører.    

Ligeledes anvendes den neoklassisk økonomiske teori, hvor det antages at individet handler 

rationelt, og den enkelte forbruger har en nytte af varerne.121  

Det antages at virksomheder profitmaksimerer, hvor priserne fastsættes ved ligevægt for at sikre at 

udbud og efterspørgsel er optimalt.  

 

Trade-offs er en grundlæggende del af økonomien, hvor der foretages en afvejning mellem 

forskellige forhold. Man skal i stedet gå på kompromis. Teorien bygger på, at et individ giver afkald 

på en eller flere ønskede løsninger for at forøge, eller opnå andre ønskede resultater. Dermed 

maksimeres det totale afkast eller efficiens under de givne omstændigheder.122 

 

Forbrugerens oplysninger og den mulige fordel, ved at afgive samtykke, består af en nytteværdi. 

Således kan økonomiske overvejelser afklare, hvorfor forbrugeren og virksomheden foretager 

bestemte beslutninger. Analysen har derfor til formål, at klarlægge værdien af data for 

henholdsvis virksomheder og brugerne.  

                                                
121 Ruth & Tvarnø, Retskilder og Retsteorier, s. 439 
122 Cambell & Kelly, Social choice and Economic Theory – Trade-off Theory, s. 423 
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3.2 Markedet 
For at undersøge, hvordan virksomheden og forbrugeren værdiansætter personoplysninger skal 

markedet afgrænses.  

Flere teoretikere har defineret markedet siden år 2000, og eftersom persondata følger den 

revolutionerede teknologi konstaterer vi, at der ikke er en samlet definition af markedet for 

personoplysninger. Der er nærmere tale om flere markeder hvor data handles, og markeder hvor 

privatlivet efterspørges og udbydes123.  

3.2.1 Hvad er en personoplysning i økonomi? 
Ved en personoplysning forstås en identificerbar oplysning på et individ, som ikke har en direkte 

fysisk substans. Identificerbarheden ved en personoplysning indebærer, at oplysningen er 

separerbart og kan baseres på en juridisk rettighed, som i dette tilfælde er GDPR124. 

 

Fra virksomhedernes synspunkt ligger identificerbarheden i, at der ved hjælp af teknologien i 

nutiden, kan indsamles persondata som heraf kan identificere enkelte personer. Dette gøres ved 

hjælp af it-værktøjer, hvor blandt andet Big Data som udgangspunkt definerer kapaciteten af, 

hvordan store mængder af persondata kan kategoriseres. Se hertil afsnittet om Big Data125.  

Det afgørende for virksomhederne er, at personoplysninger kan anvendes som et værktøj til 

målrettet markedsføring.  

Hvis persondata ikke kan anvendes, kan markedsføring foretages gennem annoncører, som anvender 

internettet til at florerer annoncer til millioner af mennesker. Hermed er markedsføringen ikke 

specifik og derfor opstår der en sandsynlighed for, at markedsføringen når ud til forbrugere der ikke 

vil opnå nogen nytte heraf, hvilket er en inefficient markedsanalysemetode. 

Hvis der kan anvende persondata, kan annoncører målrette salgsstrategier på internettet ved at 

arbejde med præcise målretninger, og koncentrere sig om store grupper af forbrugere, der er 

interesserede i deres produkter/serviceydelser.  

 

                                                
123 The Economics of Privacy - Alessandro Acquisti, Curtis Taylor, and Liad Wagman.   
124 jf. afsnit 2.4 om personoplysninger i den juridiske analyse 
125 jf. afsnittet om Big Data 3.3 
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Hertil udledes at personoplysninger er et værktøj for virksomhederne. Et værktøj som på længere 

sigt kan skabe profit.  

 

Som tidligere nævnt, er det nødvendigt for virksomhederne, at etablere it-systemer der kan håndtere 

persondata. Derfor vil der, for virksomhederne, være omkostninger forbundet med etableringen126. 

Personoplysninger skal derefter ses som en vare for virksomheder, der kan anvendes som et redskab 

til at optimere profit.  

 

Omvendt har personoplysninger deres oprindelse fra personer, og i dette tilfælde er udgangspunktet 

ikke, at der er tale om en direkte vare, tjenesteydelse eller et immaterielt aktiv. For forbrugeren er 

der tale om et subjektiv gode, som har en værdi der kan måles i beskyttelse af privatlivet127. Privatliv 

er svært at definere, da det har individuel betydning for hvert individ. Warren og Brandies definerer 

for første gang i året 1890 ”the right to be left alone”. De definerer derfor beskyttelsen af et individs 

privatsfære og deres ret til at opretholde et privatliv. Ydermere definerer Westin (1967) at der skal 

være kontrol og regulering af personoplysninger, hvortil Schieman (1992) tilføjer, at der skal være et 

aspekt af værdighed, autonomi og menneskerettigheder.128  

Vi kan udlede, at teoretikernes definitioner har det tilfælles, at de diskutere grænsen mellem 

individet og virksomheders anvendelse af personoplysninger. Forbrugeren vil derfor altid have 

forskellige grænser for deres privatliv. Han vil derfor navigere grænsen ud fra 

materielle/immaterielle fordele og omkostninger (cost/benefit) i forhold til ham selv og samfundet.  

 

Taget dette i betragtning, kan det derfor resultere i, at en forbruger enten ønsker eller ikke ønsker at 

opgive oplysninger. I dette tilfælde, vil persondata derfor anses som en vare, hvor en forbruger har 

valget mellem at give tilladelse til dataindsamling eller ej.  

 

På baggrund af ovenstående kan vi konstatere at personoplysninger er et differentieret produkt, som 

har en diversificeret betydning for aktørerne (virksomheden og forbrugeren). Dette skyldes 

forudsætningen om, at virksomheder prisætter med formål for at profitmaksimere. Omvendt agerer 

en forbruger ud fra nyttemaksimering som afhænger af forbrugerens præferencer. 

                                                
126 Se hertil afsnit 3.3.2.1 
127 The Economics of Privacy – Alessandro Acquisti s. 2. 
128 Ibid.  
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Da personoplysninger har en værdi, hvor en pris forhandles, kan det udledes at persondata er en 

vare. Der vil derfor i analysen anvendes en definition af personoplysninger som kategoriseres 

som en vare på markedet. På baggrund heraf, vil der i det nedenstående undersøges interaktionen 

mellem aktuelle/potentielle aktører på markedet for persondata.  

3.2.2 Hvad består markedet af?  
Et marked består af potentielle købere og sælgere af varer eller serviceydelser. Analysen tager 

udgangspunkt i et marked med købere og sælgere af personoplysninger. For at analysere 

markedet vil vi derfor afgrænse til persondata, og undersøge hvordan aktører agerer ved hjælp af 

empiri.  

 

Der har længe været et marked for informationer om forbrugeren (personlige oplysninger), hvor 

virksomheden i samfundet er den dominerende part. Forbrugeren har ikke en ligeså dominerede 

rolle i dette tilfælde, da det som udgangspunkt er forbrugere der skal overveje grænsen for 

privatliv. Det er virksomheden der kan anvende forbrugerens oplysninger med henblik på 

profitmaksimering.  

 

3.2.2.1 ”National Information Market” 

Laudon (1996) definerede allerede markedet i 1996 hvor han konstaterede informationer fra 

forbrugere er et vigtigt aktiv for virksomheder i et samfund, eftersom data kan reducere deres 

omkostninger i visse processer129. Hertil definerer han et marked som ”National Information 

Market”, herefter, NIM. Markedet består af informationer fra individer, der kan købes/sælges på 

et marked til ligevægtspris, det vil sige hvor udbud er lig med efterspørgsel.130 I dette tilfælde 

kan virksomheden, der indhenter/lagrer persondata, sælge oplysningerne til en anden virksomhed 

som er villig til at betale for det. Hver levering af disse oplysninger kan indeholde selektive 

standardoplysninger om forbrugeren, som f.eks. navn og adresse. Informationer som 

virksomheden indsamler varierer meget, alt afhængigt af hvilket marked de opererer inden for. 

De kan eksempelvis specialisere sig med databehandling inden for bank- eller sundhedssektoren, 

eller behandle erhvervsmæssige oplysninger.131 

                                                
129 Se også afsnit 3.3.1 
130 Laudon 1996, s. 96.  
131 Ibid.  
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Ovenstående kan eksemplificeres på følgende måde: I et marked, hvor det antages at 

personoplysninger sælges i mængder fra virksomhed 1 til virksomhed 2, kan virksomhed 2 opnå 

rettigheden til persondata med henblik på profitmaksimering. 

Oprindeligt har virksomhed 1 indhentet oplysningerne til et bestemt formål. Hvis de sælger data 

videre til virksomhed 2 ændres dette formål.132  

 

Virksomheder som forhandler personoplysninger vil købe mængder af data til en pris, baseret på 

de forventede fremtidige indtægter, som hvert segment af data repræsenterer. Nedenstående figur 

er illustreret af Laudon (1996) som viser hvordan NIM fungerer.   

 

 
Figur 3.1: Interaktionen mellem aktørerne på National Information Market  

 

Ovenstående figur illustrerer det tilfælde, hvor en forbruger vælger at lagre sine oplysninger i en 

informationsbank. Banken vil, efter forbrugerens samtykke, opdele informationerne i puljer, 

                                                
132 Der tages forbehold for lovgivning på området.  
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hvorefter de bliver sat til salg til den højest bydende. Gevinsten heraf returneres til 

informationsbanken, og videre til forbrugeren.  

Når transaktionen mellem børsmarkedet og virksomheden er fuldendt, kan virksomheden, der købte 

informationerne, anvende disse i driftsmæssig øjenmed. Forbrugeren kan, udover at opbevare 

informationerne i informationsbanken, handle direkte med virksomheden, og deraf opnå en gevinst 

af anden karakter. Processen vil blive uddybet nedenstående.  

 

Den røde cirkel, i figuren ovenfor, illustrerer ”Local Information Bank”, hvor forbrugeren har en 

konto og indfrier sine aktiver i form af oplysninger. Herefter har indskyderen (forbrugeren) afgivet 

samtykke til, at der er en potentiel aktør som kan/må anvende hans personoplysninger ved køb. 

Hermed er modparten, de lokale informationsbanker (”Local Information Bank”), overfor 

forbrugeren.  

 

De lokale banker vil, efterhånden som forbrugere opretter konti, opsamle en ”Information pool 

divided into tranches for sales”. Bankerne kan ud fra dette oprette puljer der passer til markedet, 

baseret på efterspørgslen. Puljerne kan f.eks. opdeles i kredit-, sundhed-, uddannelses-, 

indkomstoplysninger mm. Bankerne vil herefter sælge puljerne til ”National Information 

Exchange” (exchange-markedet). Hvis man køber en udbudt pulje, vil man købe rettigheden til at 

anvende personoplysningerne i erhvervsmæssigt øjemed, for en begrænset tidsperiode.  

 

I dag har vi samme eksempel på aktiemarkedet, hvor købere og sælgere mødes på ét marked for at 

handle med finansielle instrumenter til en markedspris. Når transaktionen er gennemført vil pengene 

herefter indløses til bankerne, hvor forbrugeren heraf kan få gevinst i form af renter.  

 

I ovenstående scenarie forestilles det at kredit-, medicin-, forsikrings og retail-institutioner vil købe 

puljer med personoplysninger enten selv, eller gennem en mægler på exchange-markedet.  

 

Den venstre side af figur 3.1 viser, at der er et marked for personoplysninger som handles på et 

ikke-reguleret marked. Forbrugeren kan sælge oplysninger om dem selv, direkte til 

virksomhederne, hvor virksomhederne herefter betaler en pris.  
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Også i dette tilfælde kan virksomheden, der indsamler persondata, sælge oplysninger på 

exchange-markedet, såfremt forbrugeren har givet samtykke til dette (oftest vil prisen for 

oplysningen også være højere). I dette tilfælde foreslår Landon (1996), at transaktionerne kan 

ske gennem ”National Information Accounts Clearinghouse” (NIAC) som håndterer 

transaktionen.  

Yderligere foreslås det i denne proces at der er ”National Information Accounts” (NIA) som 

overvåger den sekundære brug af persondata. Her kan forbrugeren få en konto der identificerer, 

hvilken virksomhed hat anvendt hans persondata (undgåelse af misbrug for persondata).  

 

3.2.2.2 Perspektivering til nutiden 

Ud fra ovenstående kan der drages paralleller til lignende markeder i nutiden. Dette kan 

eksempelvis være det finansielle marked (kapitalmarkedet). Et kapitalmarked, hvor der foretages 

køb og salg af finansielle kontrakter og værdipapirer. Her mødes køber og sælger på børsen 

gennem en broker. Det samme kan gøre sig gældende for udveksling af personoplysninger, jf. 

ovenstående forudsætninger i NIM vedrørende exchange-markedet.  

 

Det kan derfor konstateres at grundstrukturen i det finansielle marked generelt findes effektivt, 

da det har eksisteret i årtier. I takt med teknologiens udvikling, har det finansielle marked også 

mødt udfordringer, eftersom værdipapirer er blevet digitaliseret. Heraf udledes, at 

udgangspunktet i processen og tankegangen, hvor sælger og køber mødes på et marked, fungerer 

effektivt. Argument taler for, at der på længere sigt kan være et marked for forhandling af 

personoplysninger.  

 

Betalingsinitieringstjenester 

Betalingsinitieringstjenester kan illustrere, hvor samfundet på nuværende tidspunkt befinder sig i 

forhold til NIM.  

Begrebet kommer blandet andet fra en ny lovgivning, PSD2133, der skal implementeres i den nye 

lov om betalingstjenester. Bankernes monopol, på kundernes kontoinformation og 

betalingstjenester, liberaliseres som følge af dette direktiv134. Efter denne markedsændring vil 

bankerne være forpligtet til at give betalingsinitieringstjenester adgang til 

                                                
133 Revised Payment Service Directive 
134 https://www.evry.com/da/news/artikler/psd2-the-directive-that-will-change-banking-as-we-know-it/  
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betalingskontooplysninger, hvis indehaveren af kontoen giver sit udtrykkelige samtykke135. 

Tjenesten skal alene formidle kontakten mellem betaleren og betalingsmodtageren. 

Betalingsinitieringstjenesten må derfor ikke komme i besiddelse af midlerne i forbindelse med 

transaktionen. Dette er én af de revolutionerede tankesæt der er foretaget i NIM, hvor disse 

tjenester kan agere som en broker for personoplysninger i banksektoren. På længere sigt kan 

tjenesterne evt. agere som et exchange-marked for personoplysninger, hvor sælger og køber 

mødes på markedet.  

 

Det er dog svært at forudsige markedet, men ovenstående bekræfter teorien om at markedet, for 

personoplysninger, følger den revolutionerede teknologi. Yderlige bekræftes, at der er en køber 

og sælger på markedet, hvorfor der kan tales om værdiansættelse for personoplysninger.  

3.2.3 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående kan vi hermed afgrænse markedet for personoplysninger til følgende: 

Personoplysninger anses som en vare, hvor køber og sælger mødes på et marked for at forhandle. 

Eftersom at der er tale om en vare kan vi konstatere, at personoplysninger kan værdiansættes. 

Forbrugeren vil samtidig have en nytte ved, at opgive sine oplysninger. Nytten varierer alt efter 

hvilken nyttefunktion forbrugeren har (præferencevalg).  

Vi kan samtidig delkonkludere at der er tale om et revolutionerende marked, der er i vækst og følger 

teknologiens udvikling. Som beskrevet i afsnit 3.2.2.2, er der allerede markeder i dag som fungerer 

effektivt. Den markedsstruktur der finder anvendelse for handel af værdipapirer kan også, i nærmere 

fremtid, anvendes på et marked for personoplysninger.  

Da markedet nu er afgrænset vil vi analyserer, hvordan persondata værdiansættes. Dette vil vi 

uddybe i nedestående med en cost/benefit tilgang.  

  

                                                
135 http://kammeradvokaten.dk/viden/alt-om-psd2/generelle-emner/betalingsinitieringstjenester/  
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3.3 Værdiansættelse af persondata 
Grundet udviklingen af den digitale teknologi, genereres der flere informationer på forbrugerne. 

Virksomhederne har lettere adgang til informationerne, hvorfor deres transaktionsomkostninger, 

i takt med teknologien, bliver reduceret. Men hvilken værdi har dette? Hvordan skal 

virksomheden sætte en pris på personoplysninger?  

Der er flere forskellige metoder der kan anvendes. Vi vil derfor undersøge, hvordan en 

virksomhed kan sætte en pris på persondata, og inddrage makroøkonomiske forhold der kan 

spille ind når forbrugeren skal afgive oplysninger. Hermed overvejes hvilke omkostninger 

virksomheden skal tage højde for, fra forbrugerens side, når de skal værdiansætte.136  

 

Når den perfekte balance skal vælges mellem at skulle opgive persondata eller beskytte 

privatlivets fred, vil forbrugeren og virksomheden møde komplekse udbytter. Nogle forbrugere 

ønsker en snæver beskyttelse af deres oplysninger, således at deres data ikke bliver misbrugt. Vi 

vil ikke i det følgende undersøge forbrugerens præferencer (nytte), da kap. 4 analyserer dette 

problemfelt. Forbrugerens synspunkt er faktorer virksomheden skal tage højde for, når de skal 

give en pris på persondata.    

 

Modsat forbrugeren, ønsker virksomheden at kende forbrugernes adfærd, da denne information 

kan give virksomheden en fordel og samtidig reducere omkostninger. I denne situation kan 

virksomheder målrette deres handelsstrategier og profitmaksimere. 

 

Som et led i denne analyse vil der anvendes tre metoder: Value-Based Pricing, 

omkostningsbaseret-metode og priselasticitet.  

 

Nutidens teknologi giver virksomhederne mulighed for at udvikle sig på markedet. 

Virksomheder, der har fordel af at kende deres kunder, har incitament til at indsamle 

personoplysninger. Dette skyldes, at virksomheder får kendskab til forbrugernes præferencer, og 

på baggrund heraf udføre specifikke salgsstrategier i form af målrettet markedsføring mm.  

 

                                                
136 Bemærk at der i den integreret analyse vil undersøges hvilken nytte forbrugeren har af, at afgive samtykke.  
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I denne sammenhæng har dette afsnit til formål at give indblik i, hvordan virksomheder kan 

anvende personoplysninger til profitmaksimering. Ligeledes, som der ovenstående er 

delkonkluderet, er der et marked for dette område, jf. afsnit 3.2.3, og derfor undersøges det, 

hvordan virksomheder værdiansætter persondata. 

 

Big Data 

Virksomheder anvender forbrugerens data til at fremme vækst137. Dette gør de ved at analysere og 

”overvåge” persondata der indsamles.Internettet og smartphones er blevet et centralt element til 

indsamling af personoplysninger. Gennem disse kanaler, bliver data konstant genereret, indsamlet, 

opbevaret og anvendt til at analyserer markeder og købsmønstre hos forbrugerne. Data kan også 

anvendes til at skabe øget kvalitet eller omkostningseffektive løsninger til den service eller de 

produkter som virksomhederne udbyder.  
  
Virksomheden har altid draget nytte af personoplysninger. Teknologien har dog medført, at 

virksomhedens transaktionsomkostninger, forbundet ved dataindsamling, er faldet. Dette skyldes, at 

teknologien har gjort det lettere at få adgang til oplysninger. Internettet bidrager til, at 

transaktionsomkostningerne bliver reduceret, da forbrugere anvender denne platform dagligt. Når 

først virksomheden har et veletableret it-system der indsamler persondata, resulterer det i en 

faldende transaktionsomkostning.  

 

Ud fra ovenstående argumenter, kan det udledes, at Big Data har en stor indflydelse på 

virksomheden i dag. Der er tale om et marked med høj vækst, som er i stigende udvikling sammen 

med teknologien. 

3.3.1 Value-Based Pricing 
Som nævnt, kan en virksomhed værdiansætte ved forskellige metoder. I det følgende anvendes 

en ”Value-Based Pricing” metode, som tager højde for forbrugerens forhold når de skal fastsætte 

prisen. En forbruger/køber modtager en modydelse fra virksomheden når han afgiver samtykke. 

Der er nogle risici der kan være forbundet for denne part, som vil blive gennemgået.  

 

 

                                                
137 Ibid., s. 1. 
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3.3.1.1 Fordele 

”Personalization” 

Det er nævnt tidligere, at erhvervsdrivende på baggrund af indsamlet data, er i stand til at øge 

kvaliteten af deres websites, da de kan gøre hjemmesiden mere overskuelig. Efterhånden som 

man søger på diverse produkter, lagres informationerne om hvilke produkter brugeren finder 

interessant. På baggrund heraf er tjenesteudbyderen i stand til at personliggøre hjemmesiden til 

den enkelte bruger, da denne senere vil få vist relaterede produkter. Ligeledes giver teknologien 

i dag mulighed for at gemme brugerens geografiske lokalitet. Dette tillader tjenesteudbyderen at 

personliggøre information der har relevans for forbrugerens geografiske placering.138 Han kan 

derfor ved hjælp af denne ydelse spare tid og søgeomkostninger.  

 

Den målrettede markedsføring som tjenesteudbyderne, på baggrund af den indsamlet og 

analyseret data, er i stand til at udøve over for forbrugerne, sparer ikke kun de erhvervsdrivende 

for omkostninger. Den målrettede markedsføring vil også være mindre påtrængende end 

reklamer der ikke har relevans (Goldfarb and Tucker, 2010).139 En forbruger vil derfor typisk, på 

baggrund af udleverede oplysninger, mindske søgeomkostninger og samtidig opnå en øget 

præcision af relevante informationer.  

 

Økonomiske fordele 

En økonomisk fordel ved at en forbruger ”sælger” sine oplysninger, er at han opnår en 

økonomisk kompensation. Det medfører at kunden får et produkt af virksomheden til en lavere 

pris. Forbrugere opnå en modydelse fra virksomheden ved at tilskrive sig virksomhedens 

database. Fordelene opnås i form af særlige tilbud på et senere tidspunkt, som kun kunden, der 

har opgivet persondata vil have adgang til.  

Ved at virksomheden analyserer forbrugeradfærd får de kendskab til deres reservationspris. 

Denne pris er baseret på tidligere køb fra kunder. Det resulterer i, at produkter på baggrund af 

købsadfærd opnår en ligevægtspris der gavner begge parter. Prisen er attraktiv for køberen og 

samtidig optimeres salget hos sælger. Dette kan dog også have den modsatte effekt i form af 

prisdiskrimination. Mere om dette i afsnit 3.3.1.2 

 

                                                
138 Harmozi, Cookies and Privacy, s. 53  
139 Alessandro Acquisti, The Economics of Personal Data and the economics of Privacy, s. 17 
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Makroøkonomiske fordele 

Dataindsamling kan også bidrage til samfundet som helhed, i form af makroøkonomiske fordele. 

Dette er ikke muligt, hvis dataindsamling om forbrugerne ikke kan finde sted. Overvågningen af 

søgeresultater kan eksempelvis give et indblik i søgeadfærd, og på baggrund heraf agerer 

proaktivt (Wilson and Brownstein, 2009).140  

 

3.3.1.2 Ulemper 

”Blank Check” 

Omkostningerne ved at udlevere personlige oplysninger kan beskrives som en ’blank check’. Når 

en person opgiver private informationer (samtykke) til andre aktører, underskrives en blank 

check. Fænomenet indebærer, at der ikke er et beløb stående på checken. Hvis en forbruger 

udleverer oplysninger er der en sandsynlighed for, at han oplever privatlivskrænkelse (”kender 

ikke beløbet”). Prisen på checken/risikoen ved at opgive oplysninger, kan også bestå i form af 

prisdiskrimination, afpresning eller identitetstyveri. Kort sagt er sandsynligheden og den faktiske 

skade fra de udleverede data, tvetydige og til tider ukendt, da det varierer mellem forskellige 

forbrugertyper.   

 

Prisdiskrimination  

Vi kan konstatere at der er mange fordele forbundet med dataindsamling, herunder 

personliggørelse, produktforslag, mm. Samtidig kan det også være til forbrugerens ulempe at 

udlevere sine informationer. Dette kommer særligt til udtryk når dataindsamlere anvender data 

til at prisdiskriminere. En undersøgelse foretaget i 2014 viser, at rejsehjemmesider anvender 

prisdiskrimination. Lagringen af en cookie på brugerens terminaludstyr indebærer, at 

tjenesteudbyderen er i stand til at fastsætte prisen til den individuelle forbruger på baggrund af 

søgehistorik og geografisk bopæl.141  

 

Identitetstyveri & afpresning  

Identitetstyveri forekommer når en person udgiver sig for at være en anden, på baggrund af 

personens navn, adresse, cpr-nummer eller andre informationer der kan bruges til at begå 

bedrageri. Det er en af de største risici der er ved at udlevere sine personlige oplysninger. 

                                                
140 Alessandro Acquisti, The Economics of Personal Data and the Economics of Privacy, s. 18 
141 Wilson et al., Measuring Price Discrimination and Steering on E-commerce Web Sites, s. 5  
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Frygten for identitetstyveri på internettet kan afholde mange forbrugere fra at udlevere deres 

personlige oplysninger. Det kan påvirke forbrugeren både økonomisk og psykisk.142  

 

Sociale omkostninger ved ikke at udlevere personlige oplysninger  

Forbrugere/personer der ikke ønsker at udlevere deres personlige informationer, har risici 

forbundet med, at blive ekskluderet fra fællesskabet. Flere hjemmesider stiller krav om at 

brugeren skal give samtykke til dataindsamling før hjemmesiden kan anvendes. Dette ses typisk 

hvor hjemmesider har en forbindelse til hinanden. Her hentes informationer fra forbrugerens 

profil på det sociale medie. Der er derfor en indirekte forudsætning om, at han har en bruger 

hertil. I situationer, hvor sociale events annonceres gennem et socialt medie, vil forbrugeren 

blive ekskluderet fra fællesskabet. 

Herved kan der opstå sociale omkostninger forbundet med, ikke at afgive sit samtykke til 

tjenesteudbyderne. Ud fra denne forudsætning, må det også betyde, at jo flere forbrugere der 

anvender de sociale medier, jo højere vil den sociale omkostning være for dén forbruger der ikke 

har en bruger.  

 

3.3.1.3 Opsummering  

Virksomheden skal tage højde for nævnte fordele og ulemper. Fordelene forbundet ved at give 

samtykke til dataindsamling, kan forekomme af økonomisk karakter i form af en økonomisk 

kompensation, men også i form af tidsbesparelser i forhold til søgeomkostninger. Dette kommer 

særligt til udtryk, hvor forbrugeren bliver eksponeret for relevante reklamer og produkter. 

Herved sparer forbrugeren værdifuld tid på at søge sig frem til samme resultat, alt imens han 

undgår reklamer uden relevans.  

 

Ulemper der afholder en forbruger fra at give sit samtykke til dataindsamling, er særlig af 

psykologisk karakter (afpresning, identitetstyveri, sociale omkostninger m.m.). Dermed sagt er 

der også forhold af økonomisk karakter, i form af prisdiskrimination.  

 

Personoplysninger har altid eksisteret, dog er det blevet lettere for virksomheder, at indhente 

forbrugernes informationer i takt med teknologiens udvikling. Måden hvorpå virksomheder 

indsamler informationerne, medfører at forbrugerens grænse mellem privatliv udfordres. 
                                                
142 Robert Gellman, Privacy, Consumers, and Costs, afsnit 3.D 
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3.3.1.4 Sammenhæng 

Chicago School tilhængeren, Posner (1977), mener at foranstaltninger, der søger at beskytte 

brugernes privatliv, er direkte økonomisk inefficient på et marked, eftersom det skjuler 

potentielle relevante informationer fra andre aktører.143 

Hvis regeringen regulerer på markedet, for personlige oplysninger, kan det medfører en 

inefficient løsning. Dette skyldes, at man med lovgivning kan begrænse udveksling af 

personoplysninger og f.eks. udfører målrettet markedsføring. Dermed sagt er det i forbrugernes 

interesse selv at kunne vælge, hvilke informationer de ønsker at tilbageholde. I dette tilfælde 

ville reguleringstiltag, der blokerer strømmen af personoplysninger, være omfordelende og 

ineffektiv.144  Grunden til at det kan være en inefficient løsning bunder i, at der vil opstå en 

mangel på vidensfordeling mellem forbrugeren og virksomheden. Dermed kan der være tale om 

en begrænsning af en effektiv fordeling af de økonomiske ressourcer145. Dette ses i form af, at 

målrettet markedsføring ikke kan foretages hvor nytte, for forbrugeren og virksomheden, tabes. 

Ifølge flere teoretikere er det en forudsætning, at personlige oplysninger ikke opgøres som en 

konkret værdi, men i stedet medfører økonomiske fordele.146 

3.3.2 Omkostningsbaseret metode 
Virksomheder har forskellige omkostninger forbundet med indsamling af persondata. Heraf, 

omkostninger forbundet med håndteringen af data. Ligeledes kan der også forekomme 

omkostninger, såfremt virksomheden ikke indsamler data. Følgende forudsætninger vil blive 

uddybet i de nedenstående afsnit.   

I det følgende vil vi give et bud på, hvordan man kan prisfastsætte en personoplysning ud fra en 

omkostningsbaseret metode. Her vil vi tage højde for de variable omkostninger der kan være 

forbundet ved persondata.  

 

3.3.2.1 Hvad består virksomhedens pris af? 

𝑉"#$% = 𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 − 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

                                                
143 Posner (1977), Right of Privacy, s. 399 
144 Stigler (1980), An introduction to privacy in economics and politics, s. 627 
145 Se hertil afsnit 4.4 om Coase 
146 Acquisti, John & Loewenstein, What is privacy worth?, s. 7  
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Herved kan vi se, at virksomheden kan prissætte ved, at undersøge hvilke omkostninger der er 

forbundet med opbevaring og indsamling af personoplysninger. Det skal bemærkes, at vi ikke 

har nogle konkrete tal at tage udgangspunkt i, hvorfor der i det nedenstående foretages en 

cost/benefit analyse af omkostningerne. Vi har derfor en forudsætning om, at de generelle 

omkostninger er:  

 

Driftsomkostninger 

Driftsomkostninger anvendes til at illustrere de løbende omkostninger der er nødvendige for at 

drive en virksomhed147. Da vi har en samfundssynsvinkel vil vi ikke gå i dybden med den 

enkelte virksomhed, men blot beskrive hvad der kan påvirke driftsomkostningen ved persondata.  

Når en virksomhed behandler personoplysninger, kræver det kompetente it-maskiner og 

medarbejdere. Alt efter virksomhedens størrelse kan denne omkostning varierer. Det forudsættes 

på baggrund af Big Data fænomenet, at denne type omkostning typisk vil være høj148.  

 

Omkostninger ved brud på sikkerhed 

Der kan være en omkostning i form af, at virksomheden bliver udsat for cyberangreb. Her vil der 

være en risiko forbundet med, at personoplysninger kan blive lækket. Der vil til dels være en 

omkostning forbundet til medarbejdere der skal håndterer bruddet og ligeledes systemer der skal 

optimeres. Ligeledes er der en omkostning, hvis virksomheden ikke overholder lovgivningen, da 

de kan pålægges bøder fra GDPR. Herunder skal der tages højde for, at der er en risiko for at få 

en bøde ved overtrædelse af reglerne149. Dog er dette en uforudset omkostning.  

 

Omdømme 

Et sikkerhedsbrud der forekommer på baggrund af et cyberangreb, sender et signal til 

omverdenen. Signalet kan have en negativ effekt, da et sikkerhedsbrud indikerer, at sikkerheden 

i virksomheden ikke er tilstrækkelig. På baggrund heraf vil forbrugere have mindre incitament til 

at udlevere personlige oplysninger til virksomheder, hvis sikkerhedsforanstaltninger ikke er 

                                                
147 http://finansiering.nutdanske.com/hvad-er-driftsudgifter.html  
148 Se hertil Big Data afsnittet 3.3 
149 Se hertil afsnit 2.5.6 om sanktioner 
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tilstrækkelige. Et tab af omdømme kan i så fald medføre et tab af omsætning, da forbrugere 

formentlig vil fravælge dem, til fordel for en konkurrent.150 

 

Offeromkostninger (alternative omkostninger) 

Offeromkostninger afspejler den mistede indtægt, der er ved at vælge en beslutning frem for en 

anden, det vil sige den fortjeneste virksomheden ofrer ved at gennemfører en bestemt 

beslutning/strategi og dermed udelukker alternative handlinger.151  

 

Som udledt i ovenstående afsnit, har dataindsamling en stor værdi for virksomheden. Vælger 

virksomheden ikke at dataindsamle, vil det derfor være en offeromkostning. Hermed sagt lider 

de et potentielt tab, da de ikke besidder personoplysninger. Følgende kan illustreres ved opsætte 

to forskellige former for strategier. Strategi 1 indeholder målrettet markedsføring ved hjælp af 

persondata (der antages et afkast på 10 mio. kr. og en omkostning på 5 mio. kr.): 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖	  1:	  10	  𝑚𝑖𝑜. −5	  𝑚𝑖𝑜. = 5	  𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

 

 Strategi 2 indeholder TV-markedsføring, hvor deres reklame vises i et givent tidsrum (der 

antages et afkast på 10 mio. kr. og en omkostning på 7 mio. kr.): 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖	  2:	  10	  𝑚𝑖𝑜. −7	  𝑚𝑖𝑜. = 3	  𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

 

Det antages, at virksomheden vælger strategi 2. Herved vil de lide en offeromkostning på 2 mio. 

kr., da de kunne have opnået et afkast på 5 mio. kr. ved at vælge strategi 1.  

 

Vi kan konstaterer at der vil være en offeromkostning, hvis en virksomhed ikke anvender 

personoplysninger. 

 

3.3.2.2 Opsummering 

Når en virksomhed skal prisfastsætte ud fra den omkostningsbaseret metode, kan de ovenstående 

omkostninger indgå.  

                                                
150 Alessandro Acquisti, The Economics of Personal Data and the Economics of Privacy, s. 21 
151 Frank, Microeconomics and Behavior, s. 7 
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Hvis vi antager, at en virksomhed har omkostninger svarende til 1 enhed forbundet med 

indsamling/opbevaring af personoplysninger og de ønsker en profit på 25%, skal de prisfastsætte 

således: 

𝑃𝑟𝑖𝑠:	  1	  𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑 + 25% = 1,25 

 

Overordnet set, kan personlige informationer anvendes til at nedbringe en virksomheds 

operationelle omkostninger. I form af omkostninger forbundet med fremstilling af varer, 

marketing eller administrationsomkostninger. Derudover kan den viden de indsamler fra 

forbrugerne fremme beslutnings- og distributionsprocessen og ydermere skabe øget incitament 

til at produktudvikle, da de konstant er opdateret med kundernes præferencer. Ved at kende 

kunders/klienters behov, kan virksomheden på baggrund heraf mindske deres tab, som følge af 

ineffektivitet, uønskede produkter eller services.152  

3.3.3 Personoplysningers priselasticitet  
Priselasticiteten viser hvor mange procent efterspørgslen efter en virksomheds vare ændrer sig, 

hvis virksomheden hæver/sænker prisen på varen med 1%. Metoden anvendes til at finde den 

rigtige pris på en vare.153 Da værdien af persondata ikke kan opgøres som en monetær enhed, vil 

dette afsnit således illustrere sammenhængen mellem personoplysninger og samtykket der skal 

afgives herfor. Hermed vil vi give et bud på elasticiteten på personoplysninger (se hertil afsnit 

3.2.1 om, at personoplysning er en vare).  

 

I det tidligere afsnit er der blevet gennemgået de forhold, der er med til at fastsætte værdien af 

personoplysninger. Priselasticitet bliver som hovedregel udregnet på baggrund af følgende 

formel154:  

 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 	  
𝑀æ𝑛𝑔𝑑𝑒æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔	  𝑖	  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡
𝑃𝑟𝑖𝑠æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔	  𝑖	  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡  

 

                                                
152 Joint Committee Discussion Paper on the Use of Big Data by Financial institutions, 29 
153 Frank, Microeconomics and Behavior, s. 112 
154 Ibid, s. 112 
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Da mængden af personoplysninger er ukendt, vil vi i afsnittet ikke anvende formlen til at 

beregne elasticiteten på produktet. Der vil i stedet analyseres, hvilke forhold der kan varierer på 

elasticiteten ved persondata.  

 

3.3.3.1 Substitutter på markedet 

Produkter som har tætte substitutter vil oftest have en høj priselasticitet. Det gælder, at jo mere 

konkurrence der er på markedet, desto højere vil priselasticiteten være. Dette medfører, at et 

produkt der lettere kan substitueres, jo mere elastisk er varen.155 Ligeledes bliver priselasticiteten 

påvirket hvis man betragter markedet over en længere periode. Det skyldes at sandsynligheden 

for at substituere produktet er større. Produkter der udgør en lav omkostning i budgettet vil 

typisk være uelastisk. Modsat vil varer, der udgør en høj omkostning være elastiske.156  

 

På nuværende tidspunkt er der ikke konkurrence på markedet for persondata, og derfor menes 

der, at der ikke er et substitut. Ud fra virksomhedens synsvinkel, er det store mængder af data der 

grupperes. Virksomhedens nytte af persondata kan dog ikke erstattes af et andet produkt, da det 

er en unik vare som kun kan indsamles fra personer. Derfor vil persondata, ud fra dette 

argument, have en lavere priselasticitet.  

 

Hvis man betragter markedet på længere sigt, forventes substitutter. Med udgangspunkt i NIM 

(figur 3.1) ses, at persondata i fremtiden kan deles op i puljer og herefter handles.  

Vi tager udgangspunkt i to puljer. Pulje A består af persondata på én gruppe af personer fra et 

bestemt geografisk område. Pulje B består af data fra et andet geografisk område. Hvis vi 

antager, at prisen på A er højere end B, vil virksomheden vælge B>A, da de er substituerende 

produkter. Puljerne kan i fremtiden være substituerende. 

 

Herved kan vi konstaterer, at der på kort sigt (nuværende marked) ikke et substitut. På længere 

sigt forudser vi, at der kan forekomme substitutter i form af puljer af persondata, som kan 

handles på et reguleret/ureguleret marked (i forlængelse af forudsætningerne for NIM)157.  

 

                                                
155 Ibid, s. 112.  
156 Ibid, s. 113  
157 Se hertil afsnit 6, Perspektivering.  
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3.3.3.2 Priselasticiteten 

Priselasticitet hvor forbruger er køber og virksomhed er sælger 

Antages det, at forbrugeren er ”sælgeren” af persondata, og virksomheden er ”køberen”, kan vi 

give det bedste bud på, hvad der varierer på forbrugerens ”pris”.   

 

Prisen for persondata, består i den modydelse, virksomheden er i stand til at tilbyde forbrugeren. 

En større modydelse (målrettet markedsføring, økonomisk kompensation, mm.), vil påvirke 

forbrugerens incitament til at udlevere persondata. En forbruger vil sælge, når hans tolerance og 

frygt for privatlivskrænkelse er lav. Derfor skal virksomheden overveje disse betragtninger.158 

En virksomhed der tilbyder en høj modydelse, og samtidig har færre risici forbundet hermed, vil 

virksomheden have større sandsynlighed for, at ”købe” forbrugerens persondata. F.eks. kan 

vilkårene i samtykkekravet afgøre om en forbruger ”sælger”, da vilkårene kan indebærer, at 

oplysningerne bliver udleveret til tredjepart. For nogle forbrugere vil det betyde, at de ikke vil 

”sælge” deres persondata. En forbruger vil kun gå med til at sælge sine persondata, såfremt 

nytten for modydelsen opvejer nyttetabet ved at udlevere sine oplysninger.  

 

Som det ovenstående blev nævnt er det en generel forudsætning, at produkter der lettere kan 

substitueres, formentlig vil være mere elastiske. I dette scenarie har virksomheden ikke muligheden 

for at opnå lignende informationer andetsteds, hvorfor der ingen substitutter er at finde på markedet. 

Der må derfor være en formodning om, at prisen for persondata i dette tilfælde er uelastisk, eftersom 

produktet er unikt og samtidig er en essentiel ressource for virksomhederne.  

 

Priselasticitet for personoplysninger på B2B markedet 

I forlængelse af NIM antages det, at virksomheder der køber data af andre, vil øge deres købekraft 

og deraf deres profit. Formålet med indsamling af persondata er, at opnå et bedre kendskab til 

markedet. Jo større mængder data de har, jo mere kendskab har de til forbrugeren. Når virksomheder 

er i stand til at substituere persondata ved hjælp af puljer, vil en ændring i prisen medfører, at denne 

bliver fravalgt til fordel for en anden. Det øger konkurrencen og derfor vil priselasticiteten være 

lavere. Derfor kan det konstateres, at persondata på B2B markedet må forventes at være uelastisk.  

                                                
158 Dette er noget der vil uddybes i den integreret analyse.   
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3.3.4 Praksis (værdien af data for virksomheder)  
I praksis kan virksomheder foretage specifikke salgs-, markedsførings og 

produktudviklingsstrategier med henblik på at optimere salget. Ved at analysere forbrugerens 

data er de i stand til at forudsige fremtidig forbrugeradfærd. Nedenstående gives indblik i, 

hvordan virksomheder kan foretage dette i praksis.  

 

Målrettet markedsføring 

I takt med at teknologien løbende udvikler sig, flytter en stadig større del af vores medieforbrug 

til internettet.159 Denne udvikling medfører blandt andet, at virksomheder i højere grad har flere 

omkostninger ved at annoncere gennem internettet. I dag er denne form for annoncering, den 

hyppigst anvendte metode til at eksponere reklamer på. I 2008 omsatte virksomheder for 3.085 

mio. kr., ved anvendelsen af internetannoncer. Sammenlignes dette tal med 

internetannonceomsætningen i 2015, som ligger på 6.138 mio. kr., svarer dette til en stigning på 

99%.160  

 

Online markedsføring er et eksempel på hvordan virksomheder anvender forbrugernes data, 

omsætter den, og senere maksimere deres profit. Denne strategi kan anvendes til, at fokusere på 

allerede interesseret forbrugere.  

 

Som følge af den øgede effektivitet af virksomheders marketingsstrategi, vil de på sigt kunne 

reducere deres markedsføringsomkostninger. Dette skyldes, at ineffektiv markedsføring skaber 

unødvendig omkostninger for virksomheden, eftersom de uden relevant data, ikke kender 

forbrugerens adfærd/præferencer.161 Hvis virksomheden reducerer omkostninger og samtidig får 

en højere indtægt, vil de opnå en fortjeneste. Dette kan medføre at virksomheden kan sætte 

prisen ned på varen og dermed opnå større markedsandel.  

 

Markedsføringsbureauerne drager stor nytte af målrettet marketing. Den pris de tager for 

adfærdsbaseret markedsføring er tre gange så høj, i forhold til den pris de tager for ikke-målrettet 

                                                
159 Danske Medier, Rapport fra 2012, Danskernes brug af internettet, s. 12 
160 Dansk Reklameforbrugsundersøgelse, Det Danske Reklamemarked 2015, s. 3 
161 Alessandro Acquisti, The Economics of Personal Data and the Economics of Privacy, s. 13 
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reklamer.162 Marketingsbureauerne opnår således stor gevinst af den data, der bliver indsamlet 

gennem forbrugeren.  

 

Vi kan herved bekræfte, at målrettet markedsføring er den ”nye” form for marketing, hvor 

personoplysninger er kernen i, at dette er muligt.  

 

De sociale medier 

Et eksempel på virksomheder, hvis hovedformål ikke drager nytte af at analysere deres 

forbrugers købeadfærd er de sociale medier: Facebook eller søgeplatforme, som blandt andet 

Google. De sociale medier anvender personoplysninger som et produkt, de kan sælge videre til 

andre virksomheder (B2B) (dette er en situation som nævnt i afsnit 3.2.2).  

Forbrugeren der anvender de sociale medier betaler ikke direkte en pris for at anvende 

platformen. I dette tilfælde afgiver forbrugeren personoplysninger, som Facebook sælger videre 

til en tredjepart.  

 

Amazon  

En anden måde hvorpå virksomheder kan drage nytte af personoplysninger er f.eks. retail-

virksomheder. Der tages udgangspunkt i den amerikanske retail-shopping hjemmeside: 

www.amazon.com. De har udviklet en algoritme der har til formål, at anbefale produkter til 

forbrugerne. Dette gør algoritmen ved at aflæse forbrugernes adfærd på deres hjemmeside. 

Algoritmen formår at personliggøre websitet til de besøgende kunder og tillige frasortere de 

varer som kunden allerede har kigget på.163 Det er økonomisk efficient at analysere den 

indsamlede data, da det optimere virksomheders logistik. Den viden de får gennem forbrugernes 

købemønstre minimerer deres varelagrerisici, eftersom de er i stand til at forudsige de potentielle 

trends. Dette vil alt andet lige mindske spild og som følge heraf maksimere deres afkast.164 

Ydermere kan de ved at observere det enkelte individ, lære at forbedre kvaliteten af deres 

service, eller omstrukturere og på denne måde optimerer deres forretning.   

                                                
162 Beales (2010), The Value of Behavioral Targeting, s. 3 
163 Linden, Smith & York, Amazon.com recommendations: Item-to-item collaborative filtering, s. 75  
164 Ibid, s. 75 
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3.4 Økonomisk konklusion 
I den økonomiske analyse har vi afgrænset markedet til at indeholde personoplysninger, som er 

en vare, hvor køber og sælger mødes. Vi konstaterer, at det er et marked der er i udvikling, i takt 

med teknologien, og derfor forudser vi en ændring i måden hvorpå man kan handle.  

 

Der er flere metoder man kan anvende, når man skal værdiansætte personoplysninger. Ud fra 

metoden, Value-Based Pricing, kan vi konkluderer, at forbrugeren opnår både fordele og 

ulemper ved at opgive oplysninger. Fordelene består i økonomisk kompensation og 

tidsbesparelser i forhold til søgeomkostninger. Derimod er ulemperne af psykologisk karakter. 

Når virksomheden skal værdiansætte, er forbrugerens nytte derfor en væsentlig faktor i deres 

overvejelser.  

Vi vil på baggrund af dette anbefale, at virksomheden udformer et samtykke der forsikrer 

forbrugeren mod ulemperne. Omvendt har vi udledt, at der ved den omkostningsbaseret metode 

også kan værdiansættes når virksomheden kender deres omkostninger. Ligeledes kan vi 

konstatere ved hjælp af priselasticitet, at prisen på persondata kan svinge, alt efter hvilket 

marked man ser på. På kort sigt (nuværende marked), kan prisen svinge da persondata er 

elastisk. På længere sigt forudsiger vi et marked, hvor virksomheder handler mellem hinanden 

(B2B) og priselasticiteten er uelastisk. Derfor svinger prisen ikke.  

 

Alt i alt kan vi udlede, at persondata kan værdiansættes. Dette varier dog alt efter forbrugerens 

og virksomhedens nytte.  
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4. Integreret analyse 

På baggrund af den juridiske- og økonomiske konklusion, i kapitel 2 og 3, vil afhandlingen i dette 

afsnit undersøge, hvordan problematikken bør indrettes, så det skaber mest værdi for samfundet.  

 

Vi har på baggrund af den juridiske analyse undersøgt fundamentet for problemformuleringen, hertil 

hvordan den gældende lovgivning regulerer markedet, og udledt den juridiske konsekvens for 

samtykkekravet i den nye lovgivning. I denne sammenhæng er det økonomiske marked for 

personoplysninger afgrænset og det er undersøgt, hvilken værdi virksomheden opnår ved at 

indsamle forbrugerens informationer. Den integrerede analyse vil derfor have til formål at 

undersøge, i hvilken tilstand (gældende-/kommende ret) samfundsnytten optimeres.  

 

Ved hjælp af nytteteori vil vi udlede virksomhedens- og forbrugerens præferencer som skal afklare, 

om der sker en forbedring ved hjælp af efficiens-kriterierne, Pareto og Kaldor Hicks. Ligeledes 

undersøges, om parterne kan opnå en samfundsefficient tilstand ved kontraktindgåelse.  

4.1 Optimal nytte 
At udlede de omstændigheder, der fører til højest mulig samfundsnytte, og derved en Kaldor-

Hicks efficient tilstand, indebærer, at samfundsnytten afgrænses.  

Tages synsvinklen i betragtning vil statens overskud, som udgangspunkt, være en del af den 

samlede samfundsnytte. Dog er der afgrænset fra staten i denne afhandling, hvorfor statens 

potentielle overskud, ved indsamling af persondata, ikke vil behandles (se afgræsning i afsnit 

1.4.2). Således afgrænses samfundsnytten til en værdi i det danske samfund, og derved 

eksluderes statens profit. Hermed konstateres, at samfundsnytten består af forbrugeroverskuddet 

og virksomhedsprofitten. 

4.1.1 Samfundsnytte 
Nytte er et udtryk for den behovstilfredsstillelse, som forbruget af en tjeneste, vare eller en 

kombination heraf giver. Det er denne nytte der bestemmer aktørernes handlinger. Nytten af et 

givent gode afgør forbrugerens efterspørgsel og virksomhedens udbud. Hermed agerer forbrugeren 
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og virksomheden ud fra deres given nyttefunktion. Det er derfor svært at generalisere en samlet 

nytte for persondata, foruden at kende forbrugernytten og virksomhedsnytten. I forlængelse af 

afgrænsningen af samfundsnytten kan vi derfor konstatere, at denne består af forbrugeroverskud og 

virksomhedsprofit. Samfundsprofitten vil derfor, i dette tilfælde, bestå af følgende elementer:  

 

𝑆𝑃"I#%JKLMNM = 𝐹𝑂 + 𝑉𝑃 

 

Hvor SPpersondata er samfundsprofitten på markedet for persondata. FO er forbrugeroverskuddet 

og VP er virksomhedsprofitten. Hermed består samfundsnytten af følgende elementer: 

 

𝑆𝑁"I#%JKLMNM = 𝑁RS + 𝑁TU 

 

Hvor SNpersondata er samfundsnytten. NFO er nytten af forbrugeroverskuddet. NVP er nytten af 

virksomhedsprofitten165. Forbrugeroverskuddet indeholder en forventet nytteværdi, som består af 

modydelsen han modtager fra virksomheden, såfremt han opgiver persondata. Den forventede 

værdi er et udtryk for penge, der er underlagt den faldende marginale nytte for forbrugeren. Når 

den forventede nytte stiger, sker der en aftagende stigning i nytten. Ligeledes er der en faldende 

marginal nytte af penge i virksomhedsprofitten, dog går virksomhedsprofitten ikke til én 

forbruger men til mange – til samfundet.  

 

4.1.1.1 Virksomhedens nytte 

Virksomhedens nytte stiger, når en forbruger afgiver samtykke og giver adgang til indsamling af 

personoplysninger. Derfor afhænger deres snytte af forbrugerens nytte. I figur 4.1 illustreres 

payoff for virksomheden. I dette payoff skal der forstås følgende: 

 

𝑋 = 𝑉WI%øY + 𝑉ZMNM$KL%M[\$KY 

 

Herved består VBesøg af virksomhedens værdi for hver gang forbrugeren besøger deres 

hjemmeside, uden at forbrugeren har afgivet samtykke. Ligeledes illustrerer VDataindsamling nytten, 

som virksomheden opnår ved at modtage samtykke. Dette medfører at virksomheden får adgang 

til forbrugerens personoplysninger.  
                                                
165 Som følge af kommende ret i GDPR.  
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VBesøg = virksomhedens værdi af, at de får et besøg på siden, uanset samtykke. 

Det antages altid at VBesøg > 0 
VDataindsamling = virksomhedens værdi af, at de har fået samtykke og data. 

 

Dermed defineres virksomhedens payoff (X) til at udgøre værdien af forbrugerens besøg og 

adgang til persondata. Nytten af VDataindsamling kan variere, da forskellige faktorer påvirker nytten, 

herunder hvilken type virksomhed man driver, og til hvilket formål persondata bliver anvendt. 

Nytten vil ligeledes afhænge af, i hvor høj grad virksomheden profitmaksimerer.  

 

I afhandlingen er det imidlertid de forskellige forbrugertyper der er i fokus, da GDPR har til 

formål at beskytte forbrugeren. Derfor er der på forhånd bestemt en fast nytte for virksomheden, 

da forbrugeren har rettigheden.   

 

4.1.1.2 Forbrugerens nytte 

En forbruger der afgiver informationer kan i nogle tilfælde opnå en positiv nytte ved den 

modydelse virksomheden yder (f.eks. målrettet markedsføring). Det antages derfor, at en 

forbrugertype der afgiver færre oplysninger vil opnå en lavere nytte. Dette skyldes, at denne type 

af forbruger ikke vil modtage målrettet markedsføring fra virksomheden. Sammenhængen 

mellem forbrugerens samlede nytte (payoff) er derfor: 

𝑌 = 𝐹WI%øY + 𝑁 𝑡  

 

Heraf angiver FBesøg nytten, som opnås ved at anvende hjemmesiden. N(t) viser nytteværdien 

som forbrugeren opnår ved udlevering af informationer. Hertil er det vigtigt at bemærke, at N(t) 

er afhængig hvilken forbrugertype der er tale om166. Dette kan skitseres som følgende: 

 

FBesøg = Forbrugerens værdi ved anvendelse af hjemmesiden, uanset samtykke.  

Det antages altid at FBesøg > 0 

N(t) = Nytteværdi afhængig af type t 

 

                                                
166 Se hertil nedenstående afsnit 4.1.1.3 om forbrugertyper.  
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4.1.1.3 Forbrugertyper 

Samfundsnytten udgør summen af alle forbrugeres nytte og derfor er det nødvendigt, at tage 

højde for de forskellige forbrugertyper. I forlængelse heraf vil vi opstille en række forskellige 

typer for, at undersøge hvilken retstilstand der er mest samfundsefficient. Som gennemgået 

ovenstående er N(t) afhængig af forbrugertypen og vi kan derfor opstille en lineær funktion, som 

viser sammenhængen mellem deres nytte og tolerance i forhold til at opgive sin persondata: 

 

 
Figur 4.1: Definition af forskellige typer af forbrugere 

 

Vi formoder, at jo højere type t en forbruger er, jo mere sætter han pris på sin persondata. Hvis 

forbrugeren er t > 2, så vil han ikke give samtykke, medmindre FBesøg > -N(t). Ud fra dette kan vi 

opstille: 

 

Forbrugertype 1: 

t = 0 

Forbrugeren vil opgive personoplysningerne (P) for at modtage målrettet markedsføring (M), 

dvs. han opgiver sine oplysninger når: 𝑃 < 𝑀 

Og dermed har denne forbruger altså mere værdi af markedsføringen. 

Det fremgår ligeledes af funktionen, at når t = 0 er N(t) = 2. 
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Forbrugertype 2: 

t = 1 

I tilfældet af t = 1, er forbrugerens tolerance for udlevering af data højere end ved t = 0. Her kan 

vi se ud fra funktionen, at forbrugerens nytte falder, når han udleverer data, hvorfor den samlede 

nytte, N(t) er mindre end forbrugertypen t = 0. Forbrugerens nytte overstiger stadig den 

omkostning han ville have ved at afgive samtykke, hvorfor N(t) = 1. 

 

Forbrugertype 3:  

t ≤ 2  

Denne type af forbruger vil have en positiv nytte af, at udlevere persondata, da  

N(t) ≥ 0. 

Ud fra ovenstående funktion kan det ses, at forbrugertyperne der udgør t > 2 vil afgive samtykke, 

da den samlede nytte N(t) er positiv eller lig nul. I denne situation vil:  𝑃 < 𝑀 

 

 

Forbrugertype 4:  

t > 2  

Ud fra ovenstående funktion ses, at forbrugertyperne der udgør t > 2 ikke vil afgive samtykke, da 

den samlede nytte N(t) vil være negativ. I denne situation vil: 𝑃 > 𝑀 

 

Nytterne for forbrugertyperne i denne gruppe vil således udgøre: 

Hvor t = 3, vil N(t) = -1  

Hvor t = 4, vil N(t) = -2 

Hvor t = 5, vil N(t) = -3 

 

Dette betyder, at jo mere tolerant forbrugeren er i forhold til udlevering af deres 

personoplysninger, jo mindre nytte opnår de ved M. 

 

Heraf kan vi udelede forskellige forbrugertyper, som har varierende nytte. Det skal dog 

bemærkes, at der er mange (udefinerbare) forbrugertyper. For at kunne besvare 

problemformuleringen bedst muligt har vi valgt at simplificerer typerne.  
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4.2 Parternes nytte 
I den juridiske analyse er det konkluderet (se hertil afsnit 2.8), at gældende ret 167på 

persondataområdet, som regulerer samtykkekravet, findes at indeholde en mangelfuld 

forbrugerbeskyttelse168. Kravene til samtykke giver mulighed for, at virksomheden kan indhente 

personoplysninger fra forbrugeren med indirekte tvang. En virksomhed kan på nuværende 

tidspunkt (inden for lovens rammer), opstille en tjeneste på internettet, hvor forbrugeren skal 

afgive persondata, for at anvende hjemmesiden. Dette medfører, at den nuværende regulering på 

markedet stiller virksomhederne i en situation, hvor de indirekte kan tvinge forbrugeren til at 

afgive samtykke.  

 

Virksomhedens nytte afhænger af den indtjening de opnår ved, at anvende forbrugerens 

persondata med henblik på profitmaksimering169. Omvendt er forbrugernes nytte af personlige 

oplysninger, som udledt ovenfor i afsnit 4.1.1.2, afhængig af forbrugertypen.  

 

Altovervejende medfører det til, at hvis N(t) > VDataindsamling, har forbrugeren højere nytte af hans 

egne oplysninger fremfor, at dele dem med virksomheden. En forbrugertype med høj værdi af t, 

vil altså have større nytte af personoplysningerne. Omvendt har virksomheden større nytte, 

såfremt forbrugertypen har en lav værdi af t. Sammenhængen undersøges ved hjælp af spilteori.  

Spillet opstilles med to aktører, som hver især har to forskellige valg. De kan vælge at spille 

hinanden ud, som i alt udgør fire forskellige scenarier: 

1.   Virksomheden anvender tvang t. samtykke og forbrugeren afgiver samtykke. 

2.   Virksomheden anvender tvang t. samtykke og forbrugeren vil ikke give samtykke. 

3.   Virksomheden giver forbrugeren valget til frivillig samtykke og forbrugeren afgiver 

samtykke. 

4.   Virksomheden giver forbrugeren valget til frivillig samtykke og forbrugeren afgiver ikke 

samtykke. 

 

                                                
167 Persondataloven (PDL)  
168 Se hertil delkonklusionen i afsnit 2.6.3 
169 Se hertil den økonomiske analyse afsnit 3.3 



 

 
85 

Spillernes valg afhænger af størrelsen af payoff, som består af parternes nytte. Ovenstående kan 

illustreres ved følgende spilmatrix: 

 

V \ F Samtykke ÷ Samtykke 

Tvang t. samtykke X ; Y 0 ; 0 

Frivillig samtykke X ; Y 𝑉WI%øY ; 𝐹WI%øY 

Figur 4.2: Spilmatrix 

4.2.1 Virksomhedens strategi-valg 
I dette startegi-valg vælger virksomheden ’’tvang t. samtykke’’. Eftersom de vælger denne 

strategi har den anden spiller valget mellem at afgive samtykke (payoff Y) eller, ikke at afgive 

(payoff 0). Hvis Y og X > 0, vil han vælge Y forudsat der ikke er taget højde for forbrugertypen.   

 

Som nævnt afhænger forbrugerens valg af værdien Y og forbrugertype. Illustreret i figur 4.1, vil 

en forbruger afgive samtykke når han har positiv nytte (tilfældet når t < 2170). Lige så snart at t > 

2171 vil forbrugeren have et nyttetab, da det er en større omkostning for denne type forbruger at 

udlevere sine personoplysninger, end den gevinst han opnår ved modydelsen. Dette vil resultere i 

at han ikke afgiver sit samtykke, hvorfor han opnår værdien 0 frem for Y.  

 

Når virksomheden spiller strategi ”frivilligt samtykke” har forbrugeren strategivalget mellem, at 

give samtykke eller ej. Generelt gælder, at hvis forbrugerens nytte (Y) er fast, vil han spille 

samtykke, når Y > FBesøg.  Nytten for forbrugeren er dog ikke fast og derfor varierer denne. Der 

vil derfor uddybes med to eksempler for at give det bedste bud på, hvad forbrugeren vil vælge.  

 

 

 
                                                
170 Forbrugertype 3 (figur 4.1) 
171 Forbrugertype 4 (figur 4.1) 
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Eksempel hvor FBesøg er mindre end Y 

Det antages, at VBesøg og FBesøg har en fast værdi på 1. Ligeledes har VDataindsamling værdien 2 og 

værdien af N(t) afhænger af forbrugertypen. Efter denne antagelse vil payoff altså være: 

 

𝑌 = 1 + 𝑁 𝑡  

Og 

𝑋 = 2 + 1 = 3	  

 

Såfremt der er tale om en forbrugertype t = 3172 (defineret i figur 4.1) vil følgende gælde: 

𝑁 𝑡 = −1 

 

Heraf kan vi udlede, at (X ; Y) = (3 ; 0) og (VBesøg ; FBesøg) = (1 ; 1). Forbrugertype t = 3 vil 

derfor vælge ikke at afgive samtykke, da hans samlede payoff er større end ved at afgive. Vi 

bekræfter at valget afhænger af forbrugertypen, og nytten der opnås ved at besøge hjemmesiden. 

	  

Eksempel hvor FBesøg er større end Y 

Eksemplet tager afsæt, hvor FBesøg (÷ samtykke) udgør en større nytte for forbrugeren end ved at 

give samtykke. Værdierne der er anvendt i eksemplet er tilfældige, da de blot skal illustrere 

forudsætningen.  

𝑠𝑎𝑚𝑡𝑦𝑘𝑘𝑒 = 𝑌 = 𝐹aI%øY + 𝑁 𝑡  

 

𝑠𝑎𝑚𝑡𝑦𝑘𝑘𝑒 = 𝑌 = 10 − 5 

 

I dette tilfælde vil Y = 5 og FBesøg = 10. Forbrugeren ville i dette tilfælde vælge ikke at afgive 

samtykke, da nytten af at besøge hjemmesiden, overstiger nytten ved at afgive samtykke.  

Selv hvis N(t) er negativ vil forbrugeren stadig give samtykke, fordi Fbesøg > N(t), og han vil ikke 

miste den positive værdi, af at bruge hjemmesiden.  

 

                                                
172 Forbrugertype 4 (figur 4.1)  
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4.2.2 Forbrugerens strategi-valg 
Forbrugeren har to strategivalg: at afgive samtykke eller ikke at afgive. Her skal der tages højde 

for, at virksomheden har rettigheden173 til at påtvinge ham et indirekte samtykke. Vælger han at 

afgive ”samtykke” under tvang medfører det payoff = (X ;Y). Dette vil sige, at forbrugeren ikke 

kan tilgå hjemmesiden uden samtykke. Hvis forbrugeren afviser og vælger ikke at anvende 

hjemmesiden (”÷samtykke) er payoff = 0. Ligeledes får virksomheden ikke adgang til 

persondata eller besøg fra forbrugeren. Hermed er parternes payoff tilsammen = (0 ; 0), da ingen 

af aktørerne får nogen nytte. 

 

I det tilfælde hvor virksomheden ikke tvinger forbrugeren til at give samtykke, og forbrugeren 

frivilligt afgiver dette, vil payoff give (X;Y). Hermed har forbrugeren frivilligt valgt at afgive, 

hvorfor virksomheden får adgangen til personoplysninger. Forbrugeren kan også tilgå 

virksomhedens hjemmeside.  

 

I begge scenarier forudsættes, at forbrugeren opnår det samme payoff (X ; Y), uagtet om han 

afgiver samtykke frivilligt eller under tvang, hvilket er grunden til, at samme payoff opnås, 

forudsat at der kun er tale om én forbrugertype. Ligeledes vil virksomheden i disse tilfælde opnå 

samme payoff, uagtet om det er tvang/frivilligt, da de modtager personoplysninger i begge 

scenarier. Dermed er parterne indifferente om der er tale om scenarie 1 eller scenarie 3174.  

 

Hvis forbrugeren vælger strategien ÷samtykke, og virksomheden samtidig har spillet frivilligt 

samtykke, vil han ikke afgive samtykke. Dog vil han stadig tilgå siden og herved opnår 

virksomheden VBesøg. Deres samlede payoff udgør derfor VBesøg ; FBesøg såfremt , at VBesøg og 

FBesøg > 0. 

 

4.2.2.1 Kommende ret i 2018 

I og med at der kommer et nyt krav fra GDPR, vil der, som udledt i den juridiske analyse, 

forekomme et eksplicit krav til samtykke om utvetydighed. Det medfører, at virksomheden 

fremover ikke kan spille tvang t. samtykke. Herved forstås, at virksomheden ikke kan foretage 

                                                
173 Ved gældende ret.  
174 I afsnit 4.2 
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indirekte tvang til samtykke overfor forbrugeren. Af denne årsag vil disse payoffs ikke længere 

være en mulig strategi. Virksomheden har ikke muligheden for at tvinge t. samtykke.  

 

Vi bemærker, at den nye lovgivning vil ændre markedet for, hvordan virksomheder kan indhente 

samtykke fra forbrugeren. Spillestrategien ”Tvang t. samtykke” bliver ulovligt for 

virksomheden, hvorfor vi vælger at udelukke dette scenarie fremover når vi analyserer 

kommende ret (se hertil afsnit 2.5.6 om sanktioner ved overtrædelse af GDPR). Dette kan have 

den potentielle konsekvens, at virksomheden møder udfordringer med forbrugertyperne der er 

værdsætter deres privatliv højt. Visse forbrugertyper har ikke til hensigt at afgive samtykke og 

virksomheden kan derfor stå overfor en potentiel reduktion af persondata. De vil, i vores 

tilfælde, kun have mulighed for at spille frivillig samtykke, og derfor vil forbrugeren have 

rettigheden. 

4.2.3 Nash-ligevægt 
Vi vil undersøge parternes best response for at udlede, hvor samfundet opnår den optimale nytte. 

Nash-ligevægten er et udtryk for et spil, hvor et sæt af strategier finder sted (én strategi for hver 

spiller). Et sæt af strategier er en Nash-ligevægt, såfremt hver spillers strategi er best response til 

den anden spillers175.  

 

4.2.3.1 Gældende ret 

Eftersom at den gældende lovgivning på persondataområdet giver virksomheden ret til at 

indhente samtykke ved tvang, vil virksomhedens dominerende strategi være tvang t. samtykke. 

Dette skyldes, at de opnår højere payoff. Ud fra et rationelt synspunkt vil virksomheden have til 

formål at profitmaksimere, hvorfor virksomheden har det højeste payoff ved (X; Y). Uanset 

forbrugerens valg vil virksomhedens best response være i dette tilfælde.   

 

Når virksomhedens dominerende strategi er tvang t. samtykke, har forbrugeren valget om, at 

anvende hjemmesiden (afgive samtykke) eller ikke at anvende hjemmesiden (ikke afgive 

samtykke). I og med, at forbrugeren ikke har rettigheden ved gældende ret opnår han højst payoff 

ved, at give dem samtykke. Dette skyldes, at forbrugeren opnår højere nytte ved at tilgå deres 

hjemmeside, så længe Y > 0. Herved er forbrugerens best response, at afgive samtykke da Y > 0.  
                                                
175 Maskin, Nash Equilibrium and Welfare Optimality, s. 23  
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Ud fra ovenstående forudsætninger, kan det udledes at Nash-ligevægten findes ved ’’Tvang t. 

samtykke / samtykke” (X ; Y). Dette skyldes at ingen af parterne, på baggrund af de truffet valg, 

kan opnå en bedre stilling ved at skifte. Det vil også være denne spilstrategi, hvor begge parter 

opnår den størst samlede samfundsnytte. I dette scenarie, vil ingen af spillerne opnå en højere 

nytte ved at vælge en anden strategi. Nash-ligevægten ved gældende ret, er således et udtryk for 

det scenarie, der gavner begge parter bedst muligt. 

 

Havde forbrugeren haft en negativ nytte ved at afgive samtykke, ville forbrugerens strategi være 

÷ samtykke, hvorfor Nash-ligevægten i dette tilfælde vil være:”Tvang t. samtykke / ÷ samtykke”. 

 

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at selvom forbrugeren bliver tvunget til at afgive 

samtykke, vil forbrugeren stadig vælge strategi ”Samtykke”, hvis han opnår positiv nytte heraf. 

Det må alt overvejende betyde at forbrugeren, på trods af tvang, opnår den højest nytte ved at 

give sit samtykke ved gældende ret, forudsat hans nytte heraf er højere end ved ikke at afgive.  

 

4.2.3.2 Kommende ret 

Der henvises til de samme forudsætninger som ved gældende ret, gennemgået ovenfor. Det 

bemærkes, at den kommende ret eliminerer virksomhedens mulighed for at tvinge t. samtykke, 

hvorfor virksomhedens mulighed for at tvinge til samtykke er udelukket.  

Forbrugeren vil kun vælge at afgive samtykke såfremt Y > FBesøg. Antages det at forbrugerens 

nytte er højere end ÷ samtykke, er dette forbrugerens best response. Nash-ligevægten er derfor 

’’frivilligt samtykke / samtykke’’.  

 

Har en forbrugertype i stedet en negativ nytte ved at afgive sit samtykke, således at Y < FBesøg, 

vil forbrugerens best response være ÷ samtykke. Nash-ligevægten er derfor ”frivilligt samtykke / 

÷samtykke”.  

 

Det kan igen konstateres, at uagtet om forbrugeren bliver tvunget til samtykke eller ej, afhænger 

forbrugerens strategi af forbrugertypen. Samfundet ville imidlertid opnå den højeste nytte, 

såfremt forbrugeren afgiver samtykke, da der i dette scenarie opnås den samlede nytte (X ; Y).  

Nashligevægten kan således ses illustreret nedenfor:  
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V\ F Samtykke ÷ Samtykke 

Tvang t. samtykke X ; Y (Ngældende) 0 ; 0 

Frivillig samtykke X ; Y (Nkommende) 𝑉WI%øY ; 𝐹WI%øY 

Figur 4.3: Nash-ligevægt 

4.2.4 Delkonklusion af parternes nytte 
Det fandtes, at Nash-ligevægten afhænger af forbrugertypen og nytten af, at udlevere 

personoplysninger. I det tilfælde hvor forbrugeren afgiver sit samtykke, opnås den maksimale 

nytte for begge parter, hvorfor dette scenarie også er det foretrukne, set ud fra et 

samfundsperspektiv. Samfundet opnår den størst mulige nytte, såfremt forbrugeren giver 

samtykke. Definitionerne og spilmatrixen skal anvendes til sammenligning af nytten ved 

kommende ret (som følge af GDPR). Dette vil gøres ved hjælp af de nedenstående efficiens-

kriterier. 

4.3 Pareto og Kaldor-Hicks efficiens 
I det nærmere vil retsøkonomien anvendes for at undersøge det retlige forhold. Retsøkonomien 

er grundlæggende baseret/præget af Chicago School og Richard Posner. Chicago-School har 

været med til at sætte sig præg på, at begrebet efficiens er det bærende argument bag 

reguleringen. Af denne årsag bør lovgivningen udformes således, at denne skaber økonomisk 

efficiens. Posner har beskrevet det således: ”…the central meaning of justice, perhaps the most 

common is – efficiency …(because) in a world of scarce ressources waste should be regarded as 

immoral.”176 Efficiens er kriteriet, der udtrykker økonomisk velfærd, det vil sige når 

ressourcerne allokeres derhen hvor de har størst værdi. For at kunne definere dette anvendes 

forskellige kriterier. Særligt to kriterier gør sig bemærket inden for dette felt, som er Pareto- og 

Kaldor-Hicks-efficent. Ligeledes definerer efficiens, hvor de samlede ressourcer anvendes på et 

givent gode/emne. Den økonomiske efficiens beskrives ud fra en cost/benefit tilgang. Hermed 

forstås, at hvis man fortsat har et positivt overskud efter at have fratrukket de negative 

omkostninger, vil løsningen være økonomisk efficient.177  

                                                
176 Richard Posner, Economic Analysis of Law (1998), s. 30 
177 Milgrom & Roberts, Economics, Organization and Management, s. 22 
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4.3.1 Pareto 
Pareto-kriteriet går på, at ingen må sættes ringere som følge af en forbedring.  

I den juridiske analyse er det blevet udledt, at den erhvervsdrivende hidtil har haft mulighed for, 

at tvinge forbrugeren til at afgive samtykke. Med den kommende retstilstand i 2018, bliver der 

sat yderligere krav til de erhvervsdrivende, herunder at samtykket skal være afgivet utvetydigt.  

 

4.3.1.1. Kommende retstilstand 

Ved den nye retstilstand har forbrugeren mulighed for at opnå nytten FBesøg, såfremt han ikke 

afgiver samtykke.  

 

Eksempel med forbrugertype 4 (t = 3)178  

I og med, at GDPR udelukker scenariet hvor virksomheden kan tvinge til samtykke, vil den nye 

retstilstand ikke være en Pareto-forbedring. Det skyldes at forbrugeren, med den nye retstilstand, 

har rettighederne og dermed frit kan vælge at afgive samtykke eller ej. Ydermere viser 

eksemplet, at forbrugeren bliver stillet bedre ved ikke at afgive samtykke, eftersom 0 < 1, men 

da virksomheden bliver stillet værre opfyldes Pareto-kriteriet ikke. Det udledes ved denne 

forbrugertype (t = 3), at den nye retstilstand ikke opfylder Pareto-kriteriet, hvorfor der ikke er 

tale om en samfundsefficient løsning ved denne type af forbruger.  

  

Eksempel med forbrugertype 2 (t = 1) 

De samme antagelser som ovenstående, gælder for VBesøg og FBesøg, hvorfor de har en fast værdi 

på 1. Ligeledes vil VDataindsamling i dette tilfælde have værdien 2. I dette eksempel tages der 

udgangspunkt i forbrugertypen t = 1.  

Værdien af N(t) afhænger fortsat af forbrugertypen. Efter denne antagelse vil payoff dermed 

være:  

𝑌 = 1 + 𝑁 𝑡  

og 

𝑋 = 2 + 1 = 3 

 

Ved forbrugertype 2 (t = 1) vil følgende være gældende jf. figur 4.1: N(t) = 1. 

                                                
178 Der tages udgangspunkt i eksemplet fra afsnit 4.2.1  
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Vi kan udlede, at (X ; Y) = (3 ; 2) og (Vbesøg ; Fbesøg) = (1 ; 1). Forbrugertype t = 1 vil vælge at 

afgive samtykke, da det samlede payoff er større end ÷samtykke :  2 > 1  

Modsat forbrugertype t = 3, bliver ingen af parterne i dette scenarie stillet ringere. Dette skyldes, 

at forbrugertypen, t = 1, har højst payoff ved at afgive samtykke, og at virksomheden ikke bliver 

stillet ringere. Eftersom ingen af parterne bliver stillet ringere ved at overgå til den nye 

retstilstand, er Pareto-kriteriet opfyldt.  

 

4.3.1.2: Opsummering af Pareto-kriteriet  

Ud fra de undersøgte scenarier kan det konkluderes at en Pareto-forbedring, ved den nye 

retstilstand, kun forekommer når der indgås en aftale med forbrugertype 3 (t < 2). Dette skyldes, 

at forbrugeren og virksomheden opnår højest nytte ved at få/afgive samtykke (og ingen af 

parterne bliver stillet ringere).  

 

Omvendt sker der ikke en Pareto-forbedring ved forbrugertype t > 2. Dette skyldes, at 

forbrugeren lider et nyttetab ved at afgive samtykke, hvorfor han vil vælge strategi ÷samtykke. 

Virksomheden opnår derfor ikke nytten ved VDataindsamling. Således opnår forbrugeren et højere 

payoff ved kommende ret end gældende ret. Modsat bliver virksomheden ringere stillet ved at 

overgå til den nye retstilstand i dette scenarie.  

 

Overordnet set opnås der ikke en Pareto-forbedring ved at overgå til den nye retstilstand, da 

virksomheden bliver stillet ringere som følge heraf. Dette skyldes, at virksomheden, ved den 

gældende retstilstand, tvinger forbrugeren til at afgive samtykke, hvilket ikke gør sig gældende 

ved kommende ret. Der kan opnås en Pareto-forbedring i visse tilfælde, men dette afhænger af 

forbrugertypen. En forbrugertype med en lavere værdi af t, er mere tilbøjelig til at give samtykke 

til virksomheden. Dette skyldes, at de opnår en højere nytte af modydelsen fra virksomheden. En 

forbrugertype 4, hvor t > 2, opnår ikke en tilstrækkelig nytte ved at modtage modydelsen, 

hvorfor denne type forbruger ikke vil afgive samtykke. Dermed opnås en lavere velfærdsnytte, 

da virksomheden og forbrugeren kun opnår nytten af VBesøg og FBesøg. Den største 

velfærdsforbedring vil således, i henhold til Pareto-kriteriet, forekomme når begge parter afgiver 

deres samtykke.  
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4.3.2 Kaldor-Hicks  
Kaldor-Hicks efficiens indebærer, at der fokuseres på samfundsøkonomisk optimering, hvorfor 

der på baggrund af denne teori ikke tages hensyn til, om en aktør stilles ringere på bekostning af 

en anden parts profitmaksimering.179 Er dette en mulighed bør retsstillingen ændres. Det skyldes, 

at man i teorien kan kompensere for et lidt tab180. Kriteriet støtter altså en ændret retstilstand, 

såfremt den resulterede omfordeling af ressourcerne bevirker, at den gevinst som vinderne opnår 

er større end det tab som taberne lider. Dermed sagt er det ikke en forudsætning, at vinderne 

kompensere taberne. Vælger vinderne at kompensere taberne, vil der i nogle tilfælde være tale 

om en velfærdsforøgelse efter Pareto-kriteriet.181  

 

4.3.2.1 Kaldor-Hicks efficiens for aktørerne på markedet 

Ved Kaldor-Hick-kriteriet, måles efficiens på baggrund af den maksimale samfundsnytte. Derfor 

er der fokus på en samfundsforbedring. Modsat Pareto-kriteriet – tager Kaldor-Hicks ikke højde 

for om den ene part bliver stillet ringere.  

 

I afsnit 4.3.1.2 blev det konstateret, at der opnås en Pareto-forbedring ved forbrugertype 3 (t < 

2). Derfor formodes det også, at der er tale om en Kaldor-Hicks efficient tilstand i dette tilfælde.  

 

Den samlede samfundsnytte (X ; Y) afhænger fortsat af, hvilken forbrugertype der henvises til. 

En forbrugertype med en lavere værdi t, medfører en højere samfundsnytte, da han har større 

nytte af at afgive samtykke, jf. figur 4.1. For at opnå den højest mulige samfundsnytte, kræver 

det, at alle forbrugere består af typen 1 (t = 0), eftersom denne har den største nytte ved at 

udlevere personoplysninger. 

 

Kaldor-Hicks efficiens ved gældende ret  

Værdien (X ; Y) opnås, uagtet om samtykket er afgivet frivilligt eller under tvang. Er samtykke 

afgivet opnår virksomheden nytten VDataindsamling + VBesøg, og forbrugeren opnår nytten, N(t) + 

FBesøg. Tages der afsæt i gældende ret, findes den Kaldor-Hicks optimale tilstande hvor 

forbrugeren giver samtykke.  
                                                
179 Edward Stringham - Kaldor-Hicks Efficiency and the Problem of Central Planning, s. 2  
180 Se hertil afsnit 4.4  
181 Thomas Riis, Retsøkonomi, s. 1156 
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Kaldor-Hicks efficiens ved kommende ret  

Som nævnt tidligere medfører den nye retstilstand, at virksomheden ikke længere kan tvinge 

forbrugeren til at afgive samtykke. Selvom forbrugeren ikke afgiver samtykke, vil han stadig 

opnå nytten FBesøg.    

 

Den Kaldor-Hicks efficiente tilstand findes ved ”Frivilligt samtykke / samtykke”, illustreret i 

figur 4.2. Følgende tilstand er Kaldor-Hicks efficient, forudsat der ikke er tale om en 

forbrugertype med en høj værdi af t. Er forbrugertypen tilstrækkelig høj, vil han få mindre nytte 

af at afgive samtykke (jo større værdi af t, jo højere nyttetab). Dette kan resulterer i ( X ; Y) < 

(VBesøg + FBesøg), hvorfor den Kaldor-Hicks optimale tilstand i stedet vil være frivillig samtykke / 

÷ samtykke.  

 

Eksempel med forbrugertype 4 (t = 3) 

Eksemplet vil tage afsæt i det samme scenarie, som anvendt i afsnit 4.3.1.1, hvor der ikke 

forekom en Pareto-forbedring ved den nye retstilstand 

 

I det tidligere eksempel, opnås den største velfærdsnytte, hvor forbrugeren afgiver samtykke. 

Samfundet opnår således en samlet gevinst på 3, mod en samlet gevinst på 2 i tilfældet hvor 

forbrugeren ikke har afgivet samtykke. Dette skyldes at ( X; Y ) har en samlet nytte på 3, og 

(VBesøg ; FBesøg) har en samlet nytte på 2. Dermed er (X ; Y) > (VBesøg ; FBesøg) 

 

Eksempel med forbrugertype 4 (t = 5) 

Det antages fortsat at VBesøg og FBesøg har en fast værdi på 1. Ligeledes antages det fortsat at 

VDataindsamling har værdien 2. Der vil i dette eksempel tages afsæt i forbrugertypen 4 (t = 5), 

hvorfor denne har nytten N(t) = -3, jf. figur 4.1. Efter ovenstående antagelser vil payoff derfor 

være:  

𝑋 = 2 + 1 = 3 

og 

𝑌 = 1 − 3 = 	  −2 

 

Således er værdierne angivet til følgende (X ; Y) = (3 ; -2), og (VBesøg ; FBesøg) = (1 ; 1).  
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Det kan ud fra ovenstående udledes, at såfremt forbrugeren afgiver samtykke, vil det give en 

samlet samfundsnytte på 1. Modsat opnås en samlet samfundsnytte på 2, såfremt forbrugeren 

ikke afgiver samtykke.  

 

Den Kaldor-Hicks optimale tilstand vil i dette scenarie være, ikke at give samtykke. 

 

4.3.2.2 Sammenligning mellem de to retstilstande 

For at undersøge, om der forekommer en Kaldor-Hicks-forbedring ved at overgå til den nye 

retstilstand, er det nødvendigt at sammenligne de to retstilstande. Det antages, at virksomheden 

til hver en tid vil tvinge forbrugeren til samtykke, hvorfor nedenstående matrix, i figur 4.4, er 

opdelt som ’gældende/ny’ retstilstand.  

 

Den nye retstilstand vil være samfundsefficient set ud fra Kaldor-Hicks-kriteriet, såfremt den 

samlede nytte er større ved ’ny retstilstand’ ≥ ’gældende retstilstand’. Igen afhænger resultatet 

af forbrugertypen. 

 

Hypotese 1  

Tages der afsæt i eksemplet ovenfor, hvor forbrugertypen udgjorde t = 5, må den nye retstilstand 

formodes at være samfundsefficient, set ud fra et Kaldor-Hicks perspektiv. Dette skyldes blandet 

andet at forbrugerens nytte af modydelsen vil udgøre N(t) = -2. Værdierne er illustreret i 

matrixen nedenfor.  

 

 Forbruger 

Virksomhed  Samtykke ÷ Samtykke 

Gældende ret Tvang t. 

samtykke 
3 ; -2 0 ; 0 

Kommende 

ret 

Frivillig 

samtykke 
3 ; -2 1 ; 1 

Figur 4.4: Hypotese 1 - Spilmatrix ved gældende-/kommende ret 
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Den Kaldor-Hicks efficiente løsning vises i tilstanden ’frivilligt samtykke / ÷ samtykke’, da det 

udgør det største payoff. Derfor forekommer der en Kaldor-Hicks-forbedring ved at overgå til 

den nye retstilstand.  

 

Hypotese 2  

De samme antagelser fra hypotese 1 gør sig gældende i dette eksempel, dog tages afsæt i 

forbrugertype 2 (t = 1):  

 

 Forbruger  

Virksomhed  Samtykke ÷ Samtykke 

Gældende ret Tvang t. 

samtykke 
3 ; 2 0 ; 0 

Kommende 

ret 

Frivillig 

samtykke 
3 ; 2 1 ; 1 

Figur 4.5 Hypotese 2 - Spilmatrix ved gældende-/kommende ret 

 

Her er den Kaldor-Hicks efficiente løsning (3 ; 2), hvilket både ses ved gældende og ny lovgivning, 

hvorfor begge tilstande må siges at være efficiente. 

Det er således underordnet om den gældende eller kommende ret finder anvendelse, da forbrugeren 

afgiver samtykke i begge scenarier. Der er derfor tale om en Kaldor-Hicks efficens i begge tilfælde.  

 

4.3.2.3 Opsummering af Kaldor-Hicks-kriteriet 

I hypotese 1 kom det til udtryk, at en Kaldor-Hicks-forbedring finder sted ved at overgå til den 

kommende lovgivning, når forbrugeren ikke afgiver samtykke. Dette skyldes, at værdien ved den 

kommende ret er højere end ved gældende ret.  

 

I hypotese 2 var der opstillet et tilfælde, hvor en forbruger, med en lav værdi af t, afgiver sit 

samtykke. Her udledes det at velfærdsnytten vil være den samme, uagtet om dette er afgivet 

frivilligt eller under tvang. Samfundet opnår ligeledes den højest nytte ved at forbrugeren afgiver 

samtykke. Da både kommende- og gældende ret sikrer det samme payoff ved at afgive 

samtykke, vil Kaldor-Hicks-kriteriet i så fald være opfyldt.   
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Alt i alt konstateres, at der er tale om en Kaldor-Hicks-forbedring ved den kommende 

lovgivning, da der opnås velfærdsstigninger når forbrugeren har rettigheden. Eftersom GDPR 

gør dette muligt ved hjælp af det skærpede samtykkekrav, findes der derfor en optimal 

samfundsnytte i denne tilstand.  

4.3.3 Delkonklusion af efficiens-kriterierne 
Det kan ud fra ovenstående analyse udledes, at Kaldor-Hicks og Pareto-kriteriet afhænger af 

flere parametre. Blandt andet afhænger den samlede samfundsnytte af hvilken forbrugertype der 

er tale om, herunder hvor tolerant forbrugeren er i forhold til at udlevere hans personoplysninger. 

En forbruger med en lavere type t, har en større nytte ved at afgive samtykke, end en person med 

en højere type t.  

 

Ligeledes blev det udledt, at den kommende regulering, er Kaldor-Hicks efficient uagtet om 

forbrugeren afgiver sit samtykke eller ej. Samfundsnytten fandtes at være ens, uanset om 

virksomheden krævede samtykke under tvang eller ej. Den nye lovgivning åbner ligeledes op for 

en mere efficient løsning i forhold til scenariet, hvor forbrugeren ikke vælger at give sit 

samtykke. I modsætning til gældende ret, hvor forbrugeren bliver ekskluderet fra hjemmesiden 

såfremt han ikke afgiver samtykke, har forbrugeren og virksomheden med den nye lovgivning, 

muligheden for at opnå VBesøg og FBesøg. Der er således tale om en Kaldor-Hicks-forbedring, da 

samfundet opnår en større nytte heraf.  

4.4 Optimal fordeling af ressourcerne 
Eftersom vi har analyseret, at der er tale om Kaldor Hicks-forbedring ved at overgå til den nye 

retstilstand, har vi ligeledes konstateret, at der Pareto-forbedring i visse tilfælde.  

 

Eftersom nævnte efficienskriterier ikke tager stilling til allokeringen af ressourcerne vil vi 

undersøge om der kan opnås en situation, hvor begge parter opnår højest nytte af den nye 

regulering.  
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Coases teori forudsætter, at ejendomsrettigheder er fuldstændigt og præcist defineret, og at der 

ikke er forbundet transaktionsomkostninger.182 Her menes at individer, i private tvister, selv kan 

organisere handler, der frembringer et efficient resultat og dermed eliminere eksternaliteter uden 

at regeringen regulerer. Alternativt kan eksternaliteter blandt andet forårsage, at en bestemt 

adfærd enten kræves, forbydes, eller kun tillades inden for visse grænser. Dette sker gennem 

lovregulering. Tre forudsætninger skal være opfyldt, før Coase-teoremet kan anvendes: 

1.   Folk handler rationelt  

2.   Ejendomsrettighederne er veldefinerede 

3.   Der er ingen transaktionsomkostninger 

 

Ud fra ovenstående forudsætninger anvendes teoremet til at fastslå, hvorledes risiko skal fordeles 

mellem parterne (risikoallokering). Eftersom at der ikke findes transaktionsomkostninger forbundet 

mellem parterne, giver det mulighed for at gentage spillet uden ekstraordinære omkostninger. Dette 

skal understøtte beslutningskompetencen (ud fra rationale) og samtidig skabe potentiale for den mest 

samfundsefficiente løsning.  

4.4.1 Transaktionsomkostninger 
Transaktionsomkostninger forstås som alle omkostninger der er forbundet, når man indgår, 

genforhandle og håndhæve aftaler. 183 De er ofte betydelige, og kan være en af hovedårsagerne 

til, at en kontrakt som regel er ufuldstændig. Parterne foretager en afvejning af omkostningerne, 

som opstår ved at indgå en deltaljeret aftale, og den risiko der er for at aftalen bliver brudt.184  

 

Fraværet af transaktionsomkostninger vil medføre, at aktørne genforhandler deres aftale, indtil 

den optimale tilstand opnås. Det kan også forstås som, at parterne fortsætter med at indgå Pareto 

forbedrende aftaler, indtil de opnår en Pareto-optimal tilstand.185 Det bekræftes også af Coase-

teoremet, at i en verden hvor ejendomsrettigheder er fuldstændigt og præcist defineret, og hvor 

der ingen omkostninger er forbundet med at indgå og håndhæve aftaler 

                                                
182 Thomas Riis, Retsøkonomi, s. 1158 
183 Posner (2004), s. 5 
184 Posner (2004), s. 4 
185 Thomas Riis, Retsøkonomi, s. 1160 
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(transaktionsomkostninger), vil markedsmekanismen medfører, at ressourcerne allokeres derhen 

hvor de tillægges størst værdi.186  

 

I vores tilfælde vil parterne ikke have nogen transaktionsomkostninger forbundet med 

forhandlingen, da overgangen af persondata fra forbrugeren til virksomheden, foregår gennem 

etablerede it-systemer. Dataindsamlingen kan foregå ved lagring af tekstfiler på forbrugerens 

terminaludstyr. Den primære årsag til at der ingen transaktionsomkostninger er forbundet, 

skyldes teknologien og internettet. Derfor er det nemmere for virksomheden, at tilgå 

personoplysninger.  

 

I forlængelse af Coase-teoremet skelner Willamsons teori mellem ex ante187- og ex post 

transaktionsomkostninger188. Nævnte omkostninger er afhængige af hindanden, da en mindre 

grad af ex-ante omkostninger betyder, en større grad af ex-post omkostninger (og omvendt). 

Kontrakter (udformning af samtykke) er en ex-ante omkostning for virksomheden, i form af 

etablering af it-systemer, sikkerhedsstillelse i form af sikkerhedsbrud mm. Forbrugeren vil stadig 

ikke have omkostninger forbundet med at afgive samtykke (indgå kontrakten).  

 

Taget dette i betragtning, kan vi afgøre, hvor allokeringen af risikoen skal være. Selve indsamlingen 

af persondata har ingen transaktionsomkostninger hverken for virksomheden eller forbrugeren. Det 

er tidligere udledt, at virksomheden drager størst nytte af persondata. Det kan derfor bekræftes, at 

virksomheden bærer ex-ante omkostninger og bør bærer omkostningerne. 

4.4.2 Forhandling 
I forhold til risikoallokering defineres dette i sammenhæng med de risici der forbundet med, hvis 

virksomheden udnytter personoplysninger ved at udlevere til tredjepart, selvom der ikke 

foreligger samtykke til dette. Eller risikoen ved, at virksomheden ikke får samtykke til at 

indsamle data.  

 

 

                                                
186 Ibid.  
187 Omkostninger vedrørende udformningen af kontrakten/oprettelse af sikring for overholdelse af kontrakten.  
188 Omkostninger ved genforhandling/håndhævelse 
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Coase-teoremet anvendes derfor til at undersøge, hvem der skal bære ansvaret for, at en situation 

uden forhandlingsforbud ikke bliver udnyttet, hvis der er adgang til forhandling. Som nævnt 

tidligere er det aktøren der har færrest omkostninger ved at løse problemet, der skal bære 

ansvaret. Hermed opnås den højeste samlede samfundsnytte (minus omkostning). Det 

analyserende spørgsmål har derfor til hensigt at afklare, hvilken part der bedst kan kompensere 

den anden part. Heraf står valget mellem forbrugerne og virksomhederne, hvoraf én af disse skal 

bære ansvaret for en potentiel kompensation. 

 

I afgørelsen om der skal være mulighed for forhandling anvendes en spilteoretisk matrix. I afsnit 

4.2 om parternes nytte, anvendes et spilmatrix med to spillere, som hver især har to forskellige 

valg. Det giver tilsammen fire forskellige scenarier, der skaber fire forskellige værdier for 

spillerne. Der tages derfor udgangspunkt i spillet fra figur 4.4, hvor matrixen er delt op i 

gældende-/kommende ret.  

Som det er gennemgået ovenstående, opstilles der et tilfælde hvor der ingen 

transaktionsomkostninger er forbundet. Dette indebærer, at der er mulighed for forhandling samt, 

at rettighederne er specifikke. Hertil kommer spørgsmålet: Kan man betale/forhandle med 

forbrugeren, så han altid afgiver samtykke?  

 

Det er i afsnit 4.2.3.1 angivet, at Nash-ligevægten for gældende ret udgør værdierne (X ; Y). 

Det findes derfor relevant at overveje, at når virksomheden ikke kan udøve ’tvang til samtykke’ 

(og forbrugeren samtidig får retten til ikke at afgive samtykke), så kan virksomheden i stedet 

forsøge at købe samtykket. 

 

V \ F Samtykke ÷ Samtykke 

Tilbyde køb af  samtykke X-p ; Y+p 𝑉WI%øY ; 𝐹WI%øY 

Frivillig samtykke X ; Y 𝑉WI%øY ; 𝐹WI%øY 

Figur 4.6 Matrix hvor forbrugeren kompenseres for samtykke  

 

Hvis Y+p > FBesøg vil forbrugeren afgive samtykke. Sådan differentierer vi ”automatisk” (dvs. 

markedet regulerer sig selv) imellem forskellige typer af forbrugere. Forbrugeren vil dermed 
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altid være stillet optimalt. Det er imidlertid ikke en Pareto-forbedring, da forbrugeren stilles 

bedre på bekostning af virksomheden. 

 

Virksomheden er villig til at betale for forbrugerens samtykke så længe X-p > VBesøg. Denne 

allokering af ressourcerne sikrer at samfundet opnår den højest mulige samfundsnytte, da 

virksomheden forsøger at ”købe” forbrugerens samtykke. Køber virksomheden forbrugerens 

samtykke, opnår samfundet den maksimale samfundsnytte.  

I praksis kan en virksomhed købe sig til samtykke i det tilfælde, hvor forbrugeren bliver bedt om 

at acceptere cookies. Det er imidlertid i virksomhedens interesse, at forbrugeren opgiver sit 

samtykke, således at dataindsamling kan finde sted.  

 

Da virksomheden har en interesse i at indsamle persondata vil de, i eksemplet, kompensere 

forbrugeren med penge for at modtage samtykke. I stedet for at købe samtykket, kan virksomheden i 

stedet kompensere med en anden økonomisk ydelse, som forbrugeren har interesse i at anvende ved 

sit næste køb189. Forbrugeren har således større incitament til at acceptere dialogboksen. De 

forbrugere, som forinden ikke ville udlevere deres samtykke, har nu en større nytte ved at acceptere.  

 

Det kan ud fra ovenstående udledes, at ressourcerne bliver allokeret korrekt i det tilfælde hvor 

virksomheden kompenserer forbrugeren. Ved hjælp af ressourceallokeringen, opnås der samlet set 

en større samfundsnytte. Dette skyldes at flere forbrugertyper har incitament til at afgive deres 

samtykke, såfremt de bliver kompenseret af virksomheden.  

 

Det næste spørgsmål er derfor, hvordan skal virksomheden håndtere gentagne forhandlinger? 

 

4.4.2.1 Gentagne forhandlinger (adfærdsantagelser)  

Ifølge Williamson vil parterne med tiden danne relationer, og derfor vil forhandlingen være 

væsentlig anderledes. Williamson transaktionsteori antager, at der gælder en begrænset 

rationalitet. Aktørerne har en intention om rationalitet, hvor det ikke kan forventes at forbrugeren 

altid vil handle rationelt.  Dette medfører, at en person ikke altid vælger den bedste 

handlingsmulighed.  
 
                                                
189 Se hertil afsnit 6.  
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En vigtig antagelse, som Williamsons teori kan suppleres med, er den opportunistiske adfærd. 

Han mener at individet handler selvisk med svigagtighed.190 Der kan derfor argumenteres for, at 

der skal inddrages tillid mellem virksomheden og forbrugeren. Hvis der opstår usikkerhed 

mellem parterne giver det incitament til at agere opportunistisk, fremfor at handle rationelt. Det 

er derfor afgørende for virksomheden og forbrugeren, at de skal have et forhold med tillid, hvis 

de skal genforhandle samtykkekravene. 

Årsagen til at det er vigtigt at observere tillidsforholdet skyldes, at det kan være afgørende for, 

hvorledes en omkostning skal allokeres, således at paterne allokere den mest efficient. Som 

tidligere udledt, er det virksomheden der bærer omkostningerne og derfor bør de allokere 

ressourcerne. For at undgå den opportunistiske adfærd fra forbrugeren skal virksomheden sikre, 

at forbrugeren ikke føler privatlivskrænkelse ved udlevering af persondata. Der har været flere 

sager med virksomheder der har haft sikkerhedsbrud. Andre sager vedrører virksomheder, som 

har overført persondata til datterselskaber uden forbrugerens samtykke. Sagerne skaber en utryg 

ramme for forbrugeren, og virksomheden bør derfor søge at reducere denne risiko.  

 

I den kommende lovgivning, indsættes et nyt samtykkekrav hvor forbrugeren kan tilbagekalde 

sit samtykke og har ”retten til at blive glemt”.191 Ved at overholde kravene har virksomheden 

mulighed for, at reducere de opportunistiske risici. Hvis forbrugeren føler privatlivskrænkelse vil 

han have mulighed for at tilbagekalde sit samtykke og herefter blive slettet fra virksomhedens 

system. Herved falder risici ved privatlivskrænkelse og dermed de omkostninger der er 

forbundet hertil. I teorien bør forbrugerne efter gentagne forhandlinger have færre omkostninger, 

af psykologisk karakter, forbundet med udleveringen af personoplysninger. Ud fra denne 

forudsætning må det forventes, at der med tiden vil være færre forbrugertyper med en høj værdi 

af t, hvorfor samfundet på sigt vil opnå en større nytte.  

 

Hermed kan vi konstatere, at den enkelte forbruger får færre omkostninger, af psykisk karakter, ved 

at genforhandle med virksomheden, da genforhandling kan medføre tillid mellem parterne.   

                                                
190 Williamson, Oliver E., 1986, s. 47 
191 Se hertil i den juridiske analyse afsnit 2.5.5 for nærmere behandling af reglerne.  
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4.5 Konklusion til den integreret analyse 
Vi afgrænset samfundsnytten og defineret forskellige forbrugertyper, og heraf undersøgt hvorledes 

det gældende- og kommende samtykkekrav findes efficient i henhold til Kaldor-Hicks- og Pareto-

kriterierne. Vi konstaterer, at efficienskriterierne afhænger af forbrugertyperne. Dette skyldes at 

forbrugertyperne har en individuel nytte af den modydelse de får ved at udlevere deres 

personoplysninger. En forbruger med en lavere type t, er mere tilbøjelig til at have større nytte af 

modydelsen ved at afgive sit samtykke, end en person med en større værdi af t.  

Vi har undersøgt om der vil forekomme en Pareto-forbedring ved at overgå til den nye lovgivning, 

herunder bl.a. om den ene af aktørerne på markedet ville blive stillet ringere som følge af det 

skærpede samtykkekrav. Dette blev illustreret vha. en spilmatrix og vi kan hermed konkludere, at 

der ved den nye retstilstand findes en Pareto tilstand når der er tale om en forbrugertype der er t < 2. 

Overordnet set vil der ikke forekomme en Pareto-forbedring, da virksomhederne bliver stillet 

ringere som følge af den nye retstilstand. Dette skyldes, at de ikke længere har muligheden for at 

tvinge forbrugeren til at afgive samtykke.  

 

Da der kun fandtes at være en Pareto tilstand i visse tilfælde ved den nye retstilstand, var det 

nærliggende efterfølgende at undersøge om der i så fald opstod en Kaldor-Hicks-forbedring med 

den nye lovgivning. De samme parametre er gældende ved dette efficienskriterie, herunder de 

forskellige forbrugertyper og deres individuelle nytte. Det blev her udledt, at det skærpede 

samtykkekrav er efficient uagtet om forbrugeren afgiver sit samtykke eller ej. Dette skyldes, at der 

samlet set opnås en højere payoff ved den nye lovgivning (modsætningsvis gældende lovgivning). 

 

Herefter er det undersøgt, ved hjælp af Coase-teoremet om ressourcerne kan allokeres således at 

samfundet opnår den højest mulige samfundsnytte. Hertil kunne det udledes at det for 

virksomhederne kan betale sig at købe samtykket fra forbrugerne. Virksomheden vil være villig til 

at indgå denne transaktion, så længe X-p > VBesøg. På denne måde formår man vha. Coase, at 

maksimere velfærdsnytten, da flere forbrugertyper vil være mere tilbøjelige til at indgå en aftale 

med virksomhederne, så længe Y+p > FBesøg.  
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5. Konklusion 

Vi har ud fra de ovenstående analyser besvaret afhandlingens problemformulering vedrørende 

samtykke for personoplysninger. 

 

I den juridiske analyse konkluderede vi at erhvervsdrivende der anvender it-metoden, opt-in, til 

indsamling af personoplysninger, opfylder kravene i den juridiske definition, i CBKG og PDL. Den 

praktiske indsamling af oplysningerne medfører dog, at erhvervsdrivende kan påkræve forbrugeren 

et påtvunget samtykke. Det findes derfor, at loven indeholder en mangelfuld forbrugerbeskyttelse, 

da virksomheder ved hjælp af it-teknologi, kan udelukke forbrugeren fra at anvende deres 

hjemmeside. Ligeledes har vi konstateret, at den praktiske brug af metoden ikke overholder 

samtykkekravet i forordningens bestemmelser, da der indsættes et skærpet krav om at samtykke 

skal fremgå utvetydigt.  

 

Ovenstående har givet anledning til en retspolitisk overvejelse om, at yderligere foranstaltninger 

kan foretages i persondataretten, med henblik på, at opnå en øget forbrugerbeskyttelse. Heraf har vi 

foreslået, at tjenesteudbyderen skal pålægges et krav om at signalere, over for forbrugeren, at de 

overholder databeskyttelsesreglerne. Dette kan ske i form af et mærkat der indikerer, at reglerne 

overholdes, hvorfor forbrugerbeskyttelsen øges.  

 

Eftersom den juridiske analyse har dannet fundamentet for afhandlingen, har vi kunne undersøge 

hvordan personoplysninger kan værdiansættes. Dette gav anledning til en markedsafgrænsning af 

persondata, hvor vi konkluderede at oplysninger, fra personer, anses som en vare. Grundet dette har 

vi givet et bud på, hvordan et marked i fremtiden kan operere, når forbrugere og virksomheder 

mødes for at handle. Vi konstaterede, at markedsstrukturen fra det finansielle marked har de samme 

forudsætninger for, hvordan man i fremtiden kan handle med personoplysninger. Eftersom vi 

konstaterede, at der foreligger et marked, kan varen derfor værdiansættes.  

 

Vi konkluderede, at der er flere metoder virksomheder kan anvende når personoplysninger skal 

værdiansættes. Ved hjælp af metoderne ”Value-based Pricing”, omkostningsbaseret prisfastsættelse 

og priselasticitet, har vi givet et teoretisk bud på værdiansættelsen og elasticiteten. Vi konstaterede 

heraf, at værdiansættelsen er afhængig af virksomhedens- og forbrugerens nytte.  
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I forlængelse af ovenstående har vi i den integreret analyse foretaget en sammenkobling af juraen 

og økonomien, hvor det er undersøgt hvorledes det gældende- og kommende samtykkekrav fandtes 

efficient for samfundet. Heraf fandtes det nødvendigt at afgrænse samfundsnytten til, at bestå af 

virksomhedens- og forbrugerens individuelle nytte. Samfundsnytten, som helhed, fandtes at 

afhænge af forbrugertypen. Analysen viste, at samfundet opnåede en højere nytte når forbrugeren 

afgav samtykke. Ud fra et Pareto-perspektiv fandtes det nye samtykkekrav inefficient, da 

virksomheden ikke længere kan påtvinge forbrugeren samtykke. Efterfølgende konstaterede vi, at 

der forelå en optimeret samfundsnytte ud fra en Kaldor-Hicks efficient løsning.  

 

Den integrerede analyse viste også, at der kan forekomme velfærdsstigninger, hvis virksomheden 

kan kompensere forbrugeren. Ved hjælp af Coase-teoremet udledte vi, at flere forbrugertyper ville 

afgive samtykke, såfremt de modtager kompensation herfor. Dette kan medfører en stigning i 

samfundsnytten.  
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6. Perspektivering 

I forlængelse af vores konklusion kan der drages paralleller til et større perspektiv. Vi har 

tidligere konstateret, at virksomhederne bør kompensere forbrugerne i form af økonomiske 

ydelser, for opnåelse af øget samfundsnytte. Eftersom dette er tilfældet åbnes der op for nye 

problemstillinger, da persondata økonomisk begrundes som en vare. Der dannes et økonomisk 

argument for at personoplysninger kan handles, og derfor opstår tvivlen om varen skal ifalde 

købelovens bestemmelser. Ligeledes kan vores forudsætninger om NIM192 drage paralleller til 

købelovens opdeling af forbruger-, handels- og civilkøb. Handelskøb udgør den regulerede193 

markedsandel, og civil- og forbrugerkøb udgør den ureguleret194 markedsandel.  

 

I dag ses et velfungerende marked, hvor køber og sælger mødes for at handle med værdipapirer. 

Vi ser, at markedet er blevet digitaliseret gennem en værdipapircentral, hvor den digitaliseret 

form også forekommer når en databehandler/dataansvarlig indsamler personoplysninger. Vi 

forudser derfor, at der på længere sigt, kan opstå et behov for en persondatacentral. 

Værdipapircentralen skal blandt andet overholde reguleringer som CRR-forordningen195 og CRD 

IV-direktivet196. 

 

Der kan ligeledes perspektiveres til markedet for Bitcoins. Markedet består af en virtuel valuta, 

hvor brugeren kan oprette en online konto. Valutaen kan benyttes af alle der har adgang til 

internettet, hvorfor forbrugeren og virksomheden herigennem kan handle med hinanden.197 Dette 

realiserer muligheden for vores forudsætninger konstateret i NIM, og formodningen om at 

virksomheden kan kompensere forbrugeren. Markedet for Bitcoins er ikke lovreguleret i 

Danmark,198 hvorfor vores juridiske konklusion kan perspektiveres til tilfældet.  

                                                
192 Se uddybningen i afsnit 3.2.2.1 
193 Hertil forstås et marked, hvor virksomheder mødes for at handle puljer af forbrugeroplysninger. 
194 Hertil forstås et marked, hvor forbrugeren mødes med enten en virksomhed eller anden forbruger, for at handle 

personoplysninger.  
195 Forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 
196 Direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 
197 http://www.danskbitcoinforening.dk/wp-content/uploads/2014/02/Bitcoin-folder.pdf 
198 Ibid 
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