
Konferencer og seminarer
- markedsføring og 
personoplysninger

N a n a  L o u w  &  L i n d a  T ø r n g r e n  H e n r i k s e n



Temaet for dagens 
oplæg

Opmærksomhedspunkter for behandling af personoplysninger ved konferencer/seminarer og markedsføring af 
disse arrangementer

Personoplysninger
Hvornår må jeg behandle personoplysninger?
Hvordan må jeg opbevare personoplysninger og hvor længe?
Hvornår må jeg dele personoplysninger, herunder billeder?

Markedsføring
Hvorfor skal AAU forholde sig til markedsføringsloven?
Hvordan/hvornår må jeg kontakte fysiske personer for at reklamere (fx sende nyhedsbreve) for en konference/et seminar?
Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vil reklamere for en konference/et seminar?



Personoplysninger



Behandling af 
personoplysninger

Kræver altid sagligt formål og lovhjemmel enten i databeskyttelsesforordningen eller i særlovgivning

For behandling af personoplysninger til brug for en persons deltagelse i konferencer og seminarer
Behandling af almindelige personoplysninger som kontaktoplysninger vil det typisk være databeskyttelsesforordningens artikel 
6, stk. 1, litra b ”opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, 
der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt”
Men kan også være et samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a
Behandling af følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger, personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, 
politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold mv. så vil det skulle være et samtykke 
efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.



Behandling af 
personoplysninger

Altid krav om persondataretligt samtykke i følgende tilfælde:
Behandling af personoplysninger til brug for at sende markedsføring

Brug af billeder af personer i markedsføringsmateriale

Offentliggørelse på fx hjemmeside eller sociale medier af billeder 
Altid samtykke til offentliggørelse af nær- og portrætbilleder

Altid samtykke til offentliggørelse af situationsbilleder af 

Situations-/stemningsbilleder må man overveje om de afbillede personer vil kunne føle sig krænket eller bliver sat i en ubehagelig situation i forbindelse med 
den videre brug af billedet + om de kan identificeres

Deling af billeder/personoplysninger med andre virksomheder/myndigheder: Udgangspunkt samtykke til videregivelsen
Undtagelse: 5-trins-vurdering af, om formålet er foreneligt med det oprindelige formål (art. 6, stk. 4)



Persondataretligt 
samtykke

Inden der behandles personoplysninger

Frivilligt

Specifikt og informeret (klart og tydeligt, at der behandles personoplysninger og til hvilket formål, hvem behandler 
personoplysninger, hvilke personoplysninger behandles, hvornår og hvordan)

I praksis udarbejdes samtykketeksten med oplysningspligten

Kravene minder meget om det markedsføringsretlige samtykke, så det vender vi tilbage til... 

Forskellen er, om der i samtykketeksten gives samtykke til at sende markedsføring til de registrerede eller til at behandle 
personoplysninger om de registrerede til brug for fx forbedring af markedsføringsmaterialet (kundegruppe mv.)

Samtykketeksten er afgørende for, hvad man må

Skal let og gebyrfrit kunne tilbagekaldes

Dokumentationskrav



Husk oplysningspligten

Uanset hvilken hjemmel der anvendes, så har de registrerede altid krav på at få en række oplysninger om behandling af deres 
personoplysninger: 

Identitet og kontaktoplysninger på den dataansvarlige og dennes eventuelle repræsentant
Kontaktoplysninger for en databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Formålene med behandlingen af personoplysninger og lovhjemlen
De berørte kategorier af personoplysninger
Eventuelle modtagere af personoplysninger
Om der agtes at overføre personoplysninger til en modtager uden for EU og retsgrundlaget herfor
Det tidsrum personoplysningerne forventes opbevaret eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier der anvendes til at fastlægge dette tidsrum
Oplysninger om de registreredes rettigheder, herunder retten til at trække et samtykke tilbage
Retten til at klage til en tilsynsmyndighed
Hvilken kilde personoplysningerne stammer fra
Forekomsten af automatiske afgørelser og konsekvenserne heraf

Oplysningerne skal gives inden personoplysningerne indsamles hos de registrerede



De registreredes 
rettigheder

I skal give de registrerede oplysning om deres rettigheder og give dem mulighed for at udøve dem
Ret til indsigt: Ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om 
behandlingen

Ret til berigtigelse: Ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger rettet

Ret til sletning: Som udgangspunkt ret til at få slettet personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i 
databeskyttelsesforordningen, er opfyldt, herunder ved indsigelse, tilbagekaldelse af samtykke eller behandling ikke længere er 
nødvendigt.

Ret til begrænsning af behandling: Ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række 
betingelser er opfyldt

Ret til indsigelse: Ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering



Brug af andre virksomheder til at 
behandle personoplysninger

Hvis I bruger andre virksomheder til indsamling af oplysninger – herunder programmer/apps som 
tilmeldingsformular, så skal der indgås en databehandleraftale, med mindre AAU har en generel 
databehandleraftale allerede

Vi har fx med SurveyXact

Kontakt GDPR-enheden ved spørgsmål på databehandleraftale@aau.dk

mailto:databehandleraftale@aau.dk


Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger må opbevares, så længe der er et formål til behandlingen
Er der indhentet et samtykke til nyhedsbreve, så kan personoplysningerne opbevares så længe samtykket anvendes til at 
sende nyhedsbreve og samtykket ikke er trukket tilbage. 

Dataminimerings- og opbevaringsbegrænsningsprincipper
Vi må ikke opbevare personoplysninger, som vi ikke reelt bruger - Ingen ”nice to have”, kun ”need to have”.

Opbevaring (journalisering) skal ske i AAU’s ESDH system WorkZone
Undtagen, hvis der er tale om filtyper, der ikke kan håndteres i WorkZone

Brug af anden teknisk løsning kræver godkendelse fra ITS og en databehandleraftale

I kan finde yderligere information vedr. journalisering på https://www.workzone.aau.dk/

https://www.workzone.aau.dk/


Huskeliste

Hvilken lovhjemmel har jeg til at behandle oplysningerne?

Behandler jeg kun de personoplysninger jeg reelt har brug for at behandle for at opfylde formålet?

Er samtykket indhentet lovligt?

Kan jeg dokumentere samtykket, herunder indholdet?

Har jeg indhentet et persondataretligt samtykke til markedsføring og brug af billeder?

Har jeg et samtykke til at videregive til andre virksomheder?

Overholder jeg oplysningspligten og giver jeg mulighed for at de registrerede udøve deres rettigheder?

Behandler andre virksomhed personoplysninger for mig/AAU? Har vi en databehandleraftale?
Kontakt evt. GDPR-enheden

Har jeg en sikker opbevaringsløsning?/Journaliserer jeg i WorkZone? 
Kontakt evt. ITS



Markedsføring



AAU og 
markedsføringsloven

Markedsføringsloven gælder også for offentlige institutioner i det omfang, der udbydes produkter eller 
tjenesteydelser på markedet

Det gælder både egne aktiviteter der ‘udbydes på markedet’ og reklame for samarbejdspartnere



Nyhedsbreve og andre 
uanmodede henvendelser

Ulovligt at rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post til en fysisk person 
Lovligt, hvis vedkommende forudgående har givet samtykke til henvendelsen

Forbuddet gælder for fysiske personer – også selvom modtageren er erhvervsdrivende

Forbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1, vedrører ‘elektronisk post’, fx mail, sms, indbakken på sociale 
medier

Men ikke telefonopkald og almindelig fysiske breve

Efter persondatalovgivningen må personoplysninger også kun bruges til markedsføring, hvis der er et samtykke.  
 Men et samtykke til at behandle personoplysninger er ikke det samme som et samtykke til at sende 
markedsføring

En ansat skal selv give samtykke til markedsføring – det kan arbejdspladsen ikke gøre for én
Man kan generelt ikke give samtykke på andres vegne



Nyhedsbreve og andre 
uanmodede henvendelser

Markedsføring er alt fra branding, nyhedsbreve, traditionel reklame, tilbud om deltagelse i en konkurrence, ”det er 
længe siden vi har set dig”-mails, tilbud om rabatkode, mv

Ikke omfattet er henvendelser, der er nødvendige for et kontraktforhold fx information om parkering til en 
konference mv. eller andre servicemeddelelser



Krav til et gyldigt, 
markedsføringsretligt samtykke

Forudgående – dvs. inden man sender markedsføring
Ikke lovligt at sende en e-mail hvor man indhenter samtykke til at sende nyhedsmails

Frivilligt 
Et samtykke må ikke være betinget af fx deltagelse i en konference/et seminar eller på anden måde medføre negative 
konsekvenser, fx meromkostninger

Informeret
Et krav om tilstrækkelig information: Den der giver samtykke skal være klar over, at han/hun giver samtykke og hvad der gives
samtykke til

Et samtykke skal være et aktivt valg, fx må et afkrydsningsfelt ikke være afkrydset på forhånd

Et samtykke skal være adskilt fra øvrige vilkår og betingelser, så den der giver et samtykke er opmærksom på, at han/hun giver 
samtykke til at modtage markedsføring

Må ikke gives passivt



Krav til et gyldigt, 
markedsføringsretligt samtykke

Specifikt, dvs. det skal være klart, hvad personen samtykker til
Fremgå tydeligt ved navn, hvilke virksomheder/institutioner, der gives samtykke til at modtage markedsføring fra

Fremgå tydeligt, hvordan personen vil blive kontaktet
Fremgå tydeligt, hvilke kategorier af produkter eller ydelser, personen vil modtage markedsføring om

Oplysning om muligheden for at samtykket altid kan trækkes tilbage senest samtidig med afgivelsen af samtykket

Let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket

Det er virksomheden/institutionens ansvar, at der er et gyldigt samtykke, og det skal kunne dokumenteres, at der er givet 
et samtykke, hvornår dette er givet og hvad indholdet af samtykket var

Opbevaring af et samtykke så længe det anvendes og indtil 2 år efter det har været anvendt sidste gang pga. forældelse af strafansvar

Hvis der går lang tid fra en person giver et samtykke og til at virksomheden/institutionen bruger samtykket, så har 
vedkommende en forventning om at det ikke vil blive brugt – kan blive ulovligt at anvende (ca. 1 år)



Krav til henvendelsens 
indhold

Det skal være klart for modtageren, at der er tale om markedsføring

Betingelser for eventuelle rabatter, konkurrencer, spil mv. skal være lettilgængelige og fremlægges klart og tydeligt

Det skal fremgå klart og tydeligt, på hvis vegne markedsføringen udsendes
Hvis en person har givet samtykke til at modtage markedsføring fra virksomhed A, må markedsføringen fra virksomhed A ikke 
indeholde markedsføring fra andre virksomheder.

Modtageren må ikke opfordres til at besøge websteder, der ikke opfylder betingelserne oven for. 

Virksomheden skal oplyse en adresse, hvor modtageren kan anmode om at få standset henvendelserne. Et link 
hvor modtageren kan frabede sig sådanne henvendelser vil også opfylde kravet til en adresse. 



Hvordan må jeg rette henvendelse med 
reklame for en konference/seminar?

Indhente samtykke til at udsende nyhedsbreve og sende markedsføring fx ved tilmelding til konference/seminar

Ringe til virksomheden eller sende almindelig, fysisk brev
OBS: Hvis I henter oplysninger fra CVR-registret på data.virk.dk, så skal I respektere reklamebeskyttelsen og må derfor ikke 
ringe eller sende brev

Hvis oplysningerne hentes på fx internettet, så er de ikke omfattet af reklamebeskyttelse

OBS: Hvis virksomheden eller en fysisk person frabeder sig henvendelser fra AAU med markedsføring, så vil det være ulovligt 
efter markedsføringslovens § 10, stk. 4, at rette henvendelse med markedsføring fremadrettet

Indtil man får et samtykke

Poste opslag på AAU’s egne sider på sociale medier



Huskeliste

Opfylder samtykketeksten kravene til et gyldigt markedsføringsretligt samtykke?

Kan jeg dokumentere, 1) at der er givet et samtykke, 2) hvornår dette er sket og 3) hvad indholdet af samtykket 
er?

Giver jeg mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket?

Opfylder reklamemailens indhold betingelserne i markedsføringslovens § 10, stk. 3?

Har virksomheden, jeg ønsker at kontakte pr. telefon eller alm. post, frabedt sig henvendelser fra AAU, som gør at 
jeg ikke må ringe/sende alm. brev?

Bruger jeg CVR-registret og er opmærksom på reklamebeskyttelse?



AAU Kommunikations 
samtykkeskabeloner

https://www.haandbog.aau.dk 
Forskellige tekster til inspiration med tilhørende brugsvejledning udarbejdet af en ekstern advokat

Kriterier for brug, arkivering og indsamling



Spørgsmål?
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