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DE VIGTIGSTE SPILLEREGLER

Forbruger- og markedsføringsret

› Rammerne for loyalitetskonceptet er vilkårene

• Udformning og ændring af vilkår. Hvad skal som minimum beskrives i vilkårene 

• Hvad gælder i forhold til forældelse af opsparet point, og hvordan skal en loyalitetsklub markedsføres

› Sanktioner og tilsyn

Persondata – medlemsdata og købsdata

› Registrering og brug af medlemsdata 

› Videregivelse til tredjeparter. Anvendelse af databehandlere og cloud-løsninger 

› Hvad er rammerne for anvendelse af lokations- og købsdata 

› Sanktioner og tilsyn
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FORBRUGER- OG 
MARKEDSFØRINGSRET
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”§ 9. EN SALGSFREMMENDE FORANSTALTNING, 
HERUNDER I FORM AF TILGIFT, RABATMÆRKER, 
RABAT- OG BONUSSYSTEMER, 
PRÆMIEKONKURRENCER OG LIGN., SKAL 
MARKEDSFØRES SÅLEDES, AT 
TILBUDSBETINGELSERNE ER KLARE, TYDELIGE OG 
LET TILGÆNGELIGE FOR FORBRUGEREN. DER MÅ 
IKKE I ØVRIGT UDELADES VÆSENTLIGE 
OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER OM 
VÆRDIEN AF EVENTUELLE TILLÆGSYDELSER, SOM 
ER EGNET TIL MÆRKBART AT FORVRIDE 
FORBRUGERENS ØKONOMISKE ADFÆRD.
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SALGSFREMMENDE 
FORANSTALTNINGER
Hvad ligger i ”Klare og let tilgængelige”?

› ”Klare”: Korrekte, klart formulerede og relevante. Må ikke indeholde unødig 

information, skærpelse ved svær prisstruktur fx bonusordninger/loyalitetsklubber

› Betingelser, forbehold, begrænsninger mv. skal oplyses, så disse fremstår med 

samme meddelelseseffekt som selve tilbuddet

› ”Let tilgængelige”: Skal umiddelbart og uden vanskeligheder kunne sætte sig ind i 

vilkår inden køb 

› Krav til samtidighed dvs. normalt samtidigt og i samme medie, hvor 

markedsføringen finder sted

(afhænger til dels af mediets art – sondre mellem: Fjernsyn & radio, traditionel 

markedsføring, elektronisk markedsføring, SMS). Et klik væk-princippet?
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KRAV TIL LOYALITETSKLUB (1)

› Sikre at koncept ikke strider mod god 

markedsføringsskik, forbuddene mod vildledning eller 

utilbørlige fremgangsmåder

› Ikke knyttet mange forbehold og begrænsninger

› Rimeligt og gennemskueligt

› Rettigheder og forpligtelser skal fremstå skriftlige og 

tydelige ved aftalens indgåelse

› Tilmelding skal være frivillig og ske på kundens eget 

initiativ

› Må ikke indrettes, så det er vanskeligt eller illusorisk 

for medlemmet at bruge optjente point
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KRAV TIL LOYALITETSKLUB (2)

› Registrerede oplysninger skal administreres forsvarligt og må ikke bruges aggressivt, påtrængende eller 

forulempende

› Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse bør der ikke opstilles regler om løbende forældelse af optjente point i 

deciderede medlemsprogrammer 

› Det må efter omstændighederne være lovligt i et prisfordelsprogram at have vilkår om udløbsdato, hvis dette 

tydeligt angives, eventuelt kombineret med, at der inden udløb sendes en påmindelse om forældelse

2014 - Sag fra Forbrugerombudsmanden om bonuspoint optjent i en filmklub: En aftale om brug af opsparede 

bonuspoint er en bindende aftale, som ikke kan ændres ensidigt af den ene part. Opsparede bonuspoint må anses 

for at være en fordring på formuerettens område, som bliver ved med at bestå, indtil den falder væk som følge af 

forældelse (typisk 3 år efter tildelingen)
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KRAV TIL LOYALITETSKLUB (3)

› Kriterier for optjening og stærkt differentierede rabatter må ikke virke prisslørende. Særlige regler for 

prismarkedsføring overfor medlemmer i forhold til ikke-medlemmer

› Skal rabatordninger el. lign. som led i loyalitetsprogrammet knyttes sammen med betalingskort, bør det være 

muligt at få samme rabat eller lignende fordele også som kontantbetalende kunde. Dvs. fordelene må ikke være 

forbeholdt betalings- og kreditkortkunder

› Børn og unges tilmeldelse til loyalitetskonceptet kræver forældresamtykke
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VILKÅR (1)

› Hvem der udbyder konceptet

› Koster det noget af være medlem?

› Hvordan tildeles point, rabatter og lign.? – udfordringer i forhold til 

samarbejdspartnere og  returvarer

› Skal der afholdes yderligere omkostninger for at få en rabat?

› Hvad kan point bruges til? Hvis pointene kan kontantindløses eller konverteres til 

en rabat eller vare, skal værdiansættelsen beskrives detaljeret 

› Forældelse af point, og i så fald hvordan

› Registrering, opbevaring og brug af personlige oplysninger og købsdata
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VILKÅR (2)

› Ændring af vilkår – hvordan?

”Xx forbeholder sig retten til at ændre i vilkår og 

betingelser for fordelskunder. Eventuelle ændringer vil 

blive kommunikeret via nyhedsmail og hjemmesiden.”

”Xx forbeholder sig retten til at opløse 

fordelsprogrammet via e-mail til fordelskunder, 

hvorefter fordelene ikke længere er tilgængelige.”

› Registrering, opbevaring og brug af personlige 

oplysninger og købsdata
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VILKÅR (3)

› Indhentelse af samtykke til brug for markedsføring –

mulighed for tvang?

”Ved din indmeldelse giver du tilladelse til, at xx 

sender e-mails, push notifikationer i xx-app og SMS-

beskeder til dig med henblik på at informere om fx. 

nyheder, tilbud og konkurrencer.”

”Jeg kan når som helst framelde mig markedsføring, 

ligesom jeg kan tilbagekalde mit samtykke. Begge 

dele gøres på xx.dk. Ved min framelding af 

markedsføring samt tilbagekaldelse af mit samtykke 

accepterer jeg samtidig, at jeg udmelder mig af 

fordelsprogrammet.”
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HVORDAN SKAL VILKÅR OPLYSES?

› Ved rabatkuponer vil det som udgangspunkt være relevant at angive betingelserne på selve kuponen eller 

mærket

› Hvis der er tale om en bonusordning, som må karakteriseres som et stort kompliceret system, fx et 

flybonusprogram, kan den erhvervsdrivende efter omstændighederne nøjes med at give en kortfattet, men klar, 

loyal og afbalanceret beskrivelse af ordningen 

• Dette gælder dog kun i de tilfælde, hvor en detaljeret beskrivelse af, hvad bonuspointene kan anvendes til, 

bliver meget omfattende og helt unødigt byrdefuld for den erhvervsdrivende 

• I sådanne tilfælde skal forbrugeren kunne rekvirere den fulde beskrivelse af bonusordningen ved en 

skriftlig eller telefonisk henvendelse til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal oplyse om denne 

mulighed i den kortfattede beskrivelse, hvor der i øvrigt også vil kunne henvises til en hjemmeside
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SANKTIONER

› Bøde – hvem har ansvaret?

› Forholdet til medlemmerne af 

loyalitetsklubben

› Medieomtale
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PERSONDATA –
MEDLEMSDATA OG 
KØBSDATA
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BRUG AF MEDLEMSDATA -
PERSONDATALOVEN (1)
› Finder anvendelse på oplysninger, som kan henføres til en identificeret eller 

identificerbar fysisk person

› Dataansvarlig vs. databehandler

• Altid en skriftlig aftale med databehandler!

› Grundlæggende behandlingsregler

• God databehandlingsskik

• Saglige og udtrykkeligt angivne formål

• Alene relevante oplysninger, som ikke omfatter mere end nødvendigt

• Slettepligt og ajourføringspligt

› Almindelige oplysninger: Samtykke, aftalegrundlag, interesseafvejning

› Følsomme oplysninger: Samtykke

› CPR-numre: Samtykke + et reelt og sagligt behov
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BRUG AF MEDLEMSDATA -
PERSONDATALOVEN (2)
› Videregivelse til tredjeparter

• Til brug for markedsføring – samtykke eller

• Indsigelsesprocedure

• Ellers evt. interesseafvejning

› Oplysningspligt og andre rettigheder

• Kan kombineres med samtykketekst

• Ret til indsigt, ret til at slette og korrigere oplysninger

› Anvendelse af cloud-løsninger

• Skriftlig aftale

• Risikovurdering

• Skriftlige instrukser

• Følsomme oplysninger skal krypteres
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LOKATIONSDATA-
PERSONDATALOVEN
› Kan som UP anvendes, men

• Kræver samtykke

• Højere krav til tilstrækkelig information, særligt 

konsekvenserne for forbrugeren

• Skal være frivilligt

• Push-beskeder kan kræve dobbelt opt-in
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KØBSDATA (1)

› Betalingstjenesteloven

• Er der tilknyttet et betalingsinstrument?

• § 85 – meget begrænset brug af oplysninger om

• Hvor kortet er brugt

• Hvad der er købt

• Ok: For at gennemføre transaktionen, hindre 

misbrug eller bestemt ved lov

• Kan ikke indhente samtykke for at omgå (!)

• ”Jeg accepterer, at oplysninger om køb af 

varer og tjenester hos xx registreres og 

anvendes til målrettet markedsføring (…)”

• Kan heller ikke aftale at fravige bestemmelsen 

over for en forbruger
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KØBSDATA (2)
› Betalingstjenesteloven

• Udtalelse fra Forbrugerombudsmanden: 

• Købsdata (hvor + hvad) må gerne bruges til at 

beregne en rabat som led i et loyalitetskoncept

• ”(…) oplysninger om, hvor betalerne har 

anvendt deres betalingsinstrumenter, og hvad 

de har købt, alene anvendes i et rabatkoncept, 

hvor rabatten ydes efter en generel, forud 

fastlagt rabatstruktur, og ikke er baseret på en 

segmentering ud fra kundens konkrete 

købsdata (…). (…) eventuelle 

markedsføringstiltag, herunder ad hoc tilbud, 

alene er baseret på en segmentering på 

baggrund af data oplyst af kunden i 

forbindelse med selve tilmeldingen til 

konceptet og ikke baseret på en segmentering 

ud fra kundens konkrete købsdata.”
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TILSYN OG 
SANKTIONER
› Persondataloven

• Datatilsynet

• Bøde – pt. max DKK 25.000

• OBS: Ændring på vej med forslag om 2 % 

eller 5 % af den globale årlige omsætning og 

et loft på EUR 100.000.000

› Betalingstjenesteloven

• Finanstilsynet

• Bøde

• Pt. ingen praksis om overtrædelser på 

området
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KONTAKTOPLYSNINGER
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