
 

 

 

 

 

Brug af konkurrencer og lignende ved  
indhentelse af forbrugernes samtykke  
til markedsføring  
Vejledning 
2021 

 

Side. 2. Kapitel 1. Baggrund..   . Error! No text of specified style in document.



 

SIDE 2 

 

Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes sam-

tykke 

 

Vejledningens paragrafhenvisninger mv. er opdateret den 1. juli 2017 i overens-

stemmelse med den nye markedsføringslov (lov nr. 426 af 3. maj 2017) og den 

21. juni 2021 i overensstemmelse med ændringen af markedsføringsloven (lov 

nr. 1309 af 6. december 2019). 

 

Vejledningens indhold er opdateret den 17. juni 2019 efter udarbejdelse af For-

brugerombudsmandens spamvejledning af 21. december 2018 samt revideret 

den 21. juni 2021. 

 

Forbrugerombudsmanden 

Carl Jacobsens Vej 35  

2500 Valby 

Tlf.: +45 41 71 51 51 

E-mail:  

forbrugerombudsmanden@forbrugerombudsmanden.dk 

 

Online ISBN 978-87-7029-651-9  

 

Udarbejdet af Forbrugerombudsmanden 



 

SIDE 3 

 

 
Kvikguide:  
Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af 
forbrugernes samtykke til markedsføring 

 
 

En virksomhed må kun ringe eller sende elektronisk post (e-mails, sms mv.) til en forbruger, 

hvis forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke til at blive kontaktet. 

 
Indhenter du forbrugernes samtykke, eller anvender du forbrugernes samtykke til at kontakte 

dem? 

 
Sådan overholder du lovgivningen: 

 
 

Ok at bruge konkurrencer— men det skal være tydeligt for forbrugeren, at der 

indhentes et samtykke 

 
Du må gerne præmiere en forbruger for at give et samtykke til at modtage markedsføring 

med deltagelse i en konkurrence mv. (se afsnit 3.1). 

 
Du skal tydeligt oplyse forbrugeren om, at han/hun skal give et samtykke til at modtage 

markedsføring. Det skal oplyses, inden forbrugeren indtaster sine oplysninger og have 

samme meddelelseseffekt som konkurrencen (se afsnit 3.2). 

 
Forbrugeren skal med en aktiv handling vælge at give et samtykke. Samtykket må derfor 

• 
ikke være forhåndsafkrydset, gemt i konkurrencevilkårene, persondatapolitikken eller i 

bunden af siden (se afsnit 3.3). 

Oplysninger, som forbrugeren skal have 

Det skal fremgå af samtykketeksten, fx via et link, hvilke grupper afvarer eller tjeneste 

ydelser som forbrugeren vil modtage markedsføring om (se afsnit 3.4). 

 
Navnet og binavnet på virksomheden/virksomhederne/enheden, der vil kontakte forbruge 

ren, skal fremgå af samtykketeksten (se afsnit 3.5). 

 
Det skal fremgå af samtykketeksten, hvilket medium (telefon, e-mail, mv.) forbrugeren vil 

• 
blive kontaktet på (se afsnit 3.6). 

 
Det skal fremgå af din konkurrence mv., hvilken virksomhed der står bag konkurrencen. 

Virksomhedens navn, adresse, e-mail og CVR-nr. skal fremgå (se afsnit 3.8). 

 
Det skal fremgå af samtykketeksten, at forbrugeren kan trække samtykket tilbage, og hvor 

dan det kan trækkes tilbage (se afsnit 5.1) 

Du skal sende en kvittering til forbrugeren på et varigt medium om samtykket, hvis du 

indhenter samtykke på vegne af andre virksomheder,  som  skal anvende samtykket. 

(se afsnit 5.3) 
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Børn kan ikke give samtykke 
 

Hvis du vil ringe til børn under 18 år, skal du forud for henvendelsen have forældrenes 

samtykke, og hvis du vil sende e-mails eller anden elektronisk post til børn under 13 år, 

bør du også sikre dig forældrenes samtykke (se afsnit 3.7). 

Når du kontakter forbrugeren/anvender et samtykke 
 

Du må kun henvende dig til den person, der faktisk har givet samtykket. En forbruger kan 

ikke give samtykke på en andens vegne (se afsnit 4.1). 

 
Du skal fortælle forbrugeren, hvilken virksomhed du ringer eller skriver fra, og hvad for 

målet med henvendelsen er (se afsnit 4.2). 

 
Du skal kunne oplyse forbrugeren om, hvilken virksomhed der har indhentet forbrugerens 

samtykke, hvornår og hvordan samtykket er indhentet (se afsnit 4.3). 

• 

Forbrugeren skal have mulighed for nemt at tilbagekalde sit samtykke hver gang, du kon 

takter forbrugeren (se afsnit 4.4). 
 

Forbrugeren kan altid trække sit samtykke tilbage • 

Forbrugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke (se afsnit 5.1). 

 
Du må ikke stille krav til forbrugeren om, hvordan han/hun skal tilbagekalde sit samtykke 
(se afsnit 5.1). 

 
Du må ikke kræve betaling af forbrugeren for at acceptere tilbagekaldelsen af et samtykke 
(se afsnit 5.2). 

 

Forbrugeren må ikke miste et allerede opnået lod i konkurrencen, sin præmie, rabat eller 

lignende, når han/hun tilbagekalder sit samtykke (se afsnit 5.2). 

 
Forbrugeren skal have mulighed for at tilbagekalde sit samtykke over for den virksomhed, 

der faktisk har indhentet samtykket, men også over for den virksomhed, som anvender 

samtykket til at kontakte forbrugeren (se afsnit 5.3). 

 
Et samtykke kan efter omstændighederne bortfalde, hvis du ikke kontakter forbrugeren 

efter et stykke tid (passivitet) - samtykket vil formentlig falde bort efter 1 år (se afsnit 5.4). 
 

 
Dit ansvar  

 
Den virksomhed, der kontakter forbrugeren, har ansvaret for, at det er lovligt at kontakte 

forbrugeren (se afsnit 6.2). 

 
Har du ikke selv indhentet samtykket, er du stadig ansvarlig for, at samtykket opfylder 

betingelserne for at være lovligt indhentet (se afsnit 6.2) . 

 

Andre virksomheder kan ifalde et medvirkensansvar, hvis de fx har været med til at lave 

en konkurrence, hvor et samtykke ikke indhentes lovligt. (se afsnit 6.2). 

 
Du skal kunne dokumentere, at forbrugeren har givet et samtykke, og hvordan samtykket 

er indhentet (se afsnit 7) . 

 
Du bør opbevare dokumentation for, at samtykket er lovligt indhentet, så længe samtykket 

anvendes og indtil 2 år efter, at det har været anvendt sidste gang (se afsnit 7). 
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Følg lovgivningen - andet kan være strafbart A 
 

Det kan straffes med bøde at kontakte en forbruger telefonisk eller ved e-mail med mar• 

kedsføring uden forbrugerens samtykke (se afsnit 6.2). 

 
En aftale indgået efter en telefonisk henvendelse, som var ulovlig, er ugyldig (se afsnit 6.1). 

 

 

 

 

Virksomheder, som indhenter forbrugeres samtykke til at kontakte dem, eller som på vegne 

af andre virksomheder indhenter forbrugernes samtykke, skal følge reglerne i markedsfø• 

ringsloven og forbrugeraftaleloven 

 
Forbrugerombudsmanden har udarbejdet vejledningen om "brug af konkurrencer og lignende 

ved indhentelse af forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring", som giver mere 

information om, hvordan du overholder lovgivningen (se afsnit 1).  

 
Vejledningen skal sikre, at virksomheder kun kontakter de forbrugere, som faktisk ønsker at 

blive kontaktet, således at privatlivets fred respekteres (se afsnit 1). 
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Kapitel 1  
Baggrund 

Forbrugerombudsmanden modtager mange henvendelser fra forbrugere, som klager over tele-

foniske og elektroniske henvendelser (e-mail, sms, mv.) med markedsføring, som forbrugerne 

ikke ønsker. De senere år har Forbrugerombudsmanden årligt modtaget mere end 20.000 kla-

ger over uanmodede e-mails med markedsføring og mellem 400-1.000 klager over uanmodede 

telefoniske henvendelser.   

Når Forbrugerombudsmanden undersøger klagerne, viser det sig meget ofte, at virksomhe-

derne har fået forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring ved, at forbrugerne har 

deltaget i en konkurrence, et spørgeskema eller en analyse på internettet. Forbrugerene har 

modtaget et lod i en konkurrence, en rabat eller en anden form for belønning for at oplyse sine 

kontaktoplysninger til brug for markedsføring.  

Men ofte afviser forbrugerne, at de har deltaget i konkurrencerne mv., eller også har forbru-

gerne ikke har været opmærksomme på, at de har givet et samtykke til at modtage markedsfø-

ring, da de deltog i konkurrencerne mv. Klagerne oplever derfor virksomhedernes telefoniske 

eller elektroniske henvendelser som generende og uønskede.  

Med denne vejledning ønsker Forbrugerombudsmanden at give de virksomheder, som indhen-

ter samtykke fra forbrugerne ved at tilbyde forbrugerne et lod i en online konkurrence eller en 

anden form for belønning for at give deres samtykke, et praktisk redskab, der beskriver lovgiv-

ningens krav til indhentelse af og brugen af et samtykke. 

Vejledningen adresserer derfor de situationer, hvor man anvender konkurrencer mv. som inci-

tament til at give samtykke til markedsføring og indeholder ikke en fuldstændig gennemgang af 

reglerne for uanmodede henvendelser. Det gør Forbrugerombudsmandens spamvejledning. 

Forbrugerombudsmanden kan også henvise til De nordiske forbrugerombudsmænds stand-

punkt til markedsføring via sociale medier. 

Vejledningen er udarbejdet i 2016 og revideret i 2021. Vejledningen vil blive revideret, hvis 

vedtagelse af ny lovgivning, retspraksis, EU-Kommissionens guidelines eller andre fortolk-

ningsbidrag giver anledning til det.     

Vejledningen indeholder ikke anbefaleringer om behandling af personoplysninger efter de da-

tabeskyttelsesretlige regler. Der henvises til Datatilsynet, herunder Datatilsynets samtykkevej-

ledning.  
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Kapitel 2  
Lovgivningen 

2.1. Forbuddene mod uanmodet henvendelse 

Virksomheder må ikke ringe til forbrugere med henblik på at indgå en aftale med forbrugeren, 

medmindre forbrugeren har anmodet om at blive kontaktet. Forbuddet står i forbrugeraftale-

lovens § 4, stk. 1: 

”Erhvervsdrivende må ikke uden forudgående anmodning herom rette telefonisk henven-

delse til en forbruger eller personlig henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, ar-

bejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks 

eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.” 

Et anmodning om en telefonisk henvendelse skal  være udtryk for en udtrykkelig og utvetydig 
anmodning gående ud på, at forbrugeren ønsker en telefonisk henvendelse fra den er-

hvervsdrivende
1
. 

Det er dog lovligt at ringe til forbrugere for at markedsføre forsikringer, bøger, abonnementer 
på ugeblade, aviser, tidsskrifter, sygetransport og redningstjenester uden en forudgående an-
modning fra forbrugeren. Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 4, stk. 2. 

Hvis forbrugeren er registreret på Robinsonlisten i cpr-registret eller har frabedt sig henven-
delser fra en virksomhed, må virksomheden dog heller ikke ringe til forbrugeren om markeds-
føring af forsikringer, bøger, aviser mv. Virksomheden skal indhente et samtykke for at kontakte 
forbrugeren. Det fremgår af markedsføringslovens § 10, stk. 4 og 5.  

Virksomheder må ikke sende e-mails, sms’er og anden elektronisk post med markedsføring til 
nogen, medmindre modtageren har givet sit samtykke til henvendelsen. 

Forbuddet står i markedsføringslovens § 10, stk. 1: 

”En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et 

automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmin-

dre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Inden der gives samtykke, 

skal den pågældende oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. Den erhvervsdri-

vende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.” 

Formålet med forbuddene er at beskytte privatlivets fred. Virksomhederne må derfor kun hen-
vende sig til en person, som udtrykkeligt har givet samtykke til henvendelsen.2  

Reglerne i markedsføringslovens § 10 er en gennemførelse af et forbud mod uanmodede hen-

vendelser ved brug af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring i EU’s direktiv 

2002/58/EF, som senere er ændret ved direktiv 2009/136/EF. Ifølge direktivet er henvendel-

ser kun tilladt, hvis virksomheden har et ”forudgående, udtrykkeligt samtykke fra modtageren”.  

 

 

__________________ 

1
 Jf. FT 1977-78, tillæg A, s. 744 

2
 Der henvises til præambelbetragtning 1, 40 og 42 i direktiv 2002/58 og forslag til lov om visse forbrugeraftaler, fremsat den 13. 

oktober 1977 af Justitsministeren (FT 1977-78, tillæg A, s. 730). 
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Samtykket skal være udtryk for en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkende-

givelse.3 

Definitionen af et samtykke efter markedsføringsloven svarer til definitionen af et samtykke 

efter databeskyttelsesforordningen, jf. forarbejderne til markedsføringslovens § 2, nr. 14.  

Lovgivningen stiller som udgangspunkt de samme krav til samtykket i markedsføringslovens § 

10, stk. 1, og til anmodningen efter forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, dog med enkelte undtagel-

ser.4 Vejledningen anvender generelt udtrykket ”samtykke” som en fælles betegnelse for hhv. 

et samtykke efter markedsføringsloven og en anmodning efter forbrugeraftaleloven.  

Det vil være i strid med god markedsføringsskik og eventuelt god erhvervsskik, hvis et sam-

tykke indhentes på en måde, hvor samtykket ikke kan anses som en frivillig, specifik, utvetydig 

og informeret viljestilkendegivelse, eller hvis en anmodning ikke er udtryk for en udtrykkelig 

og utvetydig anmodning om en telefonisk henvendelse. Hvis en virksomhed kontakter en for-

bruger med markedsføring på baggrund af et sådant ”samtykke”, er det en overtrædelse af mar-

kedsføringslovens § 10 eller forbrugeraftalelovens § 4, som kan straffes med bøde.
5
  

En virksomhed kan også straffes med bøde, hvis virksomheden ved afgivelsen af et samtykke 

efter markedsføringsloven ikke oplyser forbrugeren om, at samtykket kan trækkes tilbage, eller 

hvis virksomheden ikke ved hver elektronisk henvendelse oplyser en adresse, som modtageren 

kan henvende sig til for at tilbagekalde samtykket
6
.  

Ved telefoniske henvendelser skal virksomheden ved den første telefoniske henvendelse oplyse 

forbrugeren om, at samtykket kan trækkes tilbage, og gør virksomheden ikke det, kan virksom-

heden straffes med bøde
7
.  

En virksomhed kan straffes med bøde, hvis den ikke sikrer, at forbrugeren let og gebyrfrit kan 

tilbagekalde samtykket
8
 .  

2.2. Vildledningsforbuddet 

En virksomheds markedsføring må ikke indeholde urigtige oplysninger eller på anden måde 

vildlede forbrugere, hvis det er egnet til at påvirke forbrugerne til at træffe beslutninger, som 

forbrugerne ellers ikke ville have truffet. 

Vildledningsforbuddet står i markedsføringslovens § 5 og § 6: 

§ 5, stk. 1. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger 

eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at 

vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte. 

 

 

__________________ 

3
 Jf. markedsføringslovens § 2, nr. 14. Der henvises ligeledes til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58 af 12. juli 2002), 

der henviser til definitionen i forordning 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen).  
4
 Der henvises til FT 1999-2000, tillæg A, sp. 5964. 

5
 Det fremgår af markedsføringslovens § 37, stk. 3, og forbrugeraftalelovens § 34, stk. 1. 

6
 Jf. markedsføringslovens § 10, stk. 3 

7
 Jf. markedsføringslovens § 10, stk. 6 

8
 Jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1 og 6 
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§ 6, stk. 1. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller 

skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, ufor-

ståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.  

Hvis en virksomheds markedsføring er i strid med markedsføringslovens vildledningsforbud, 

kan virksomheden straffes med bøde.
9
 

 

 

__________________ 

9
 Det fremgår af markedsføringslovens § 37, stk. 3. 
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Kapitel 3  
Indhentelse af et samtykke til markedsføring 

3.1. Samtykke til markedsføring kan indhentes ved brug af konkurrencer mv. 

Virksomheder må gerne præmiere en forbruger for at give et samtykke til at modtage markeds-

føring med deltagelse i en konkurrence10 mv.  

I det følgende omtales alene ”konkurrencer”, men vejledningen gælder som udgangspunkt også 

andre former for incitamenter, der har til formål at indhente forbrugernes samtykke til at mod-

tage markedsføring
11

. 

Der er ikke begrænsninger for en konkurrences tema eller indhold, når blot konkurrencen hol-

der, hvad den lover.  

Da konkurrencedeltagelsen er en belønning for, at forbrugeren giver samtykket til at modtage 

markedsføring, er forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring kun gyldigt, hvis for-

brugerens lod i konkurrencen er gyldigt. Hvis en virksomhed fx betinger loddet i konkurrencen 

af, at forbrugeren bekræfter sin deltagelse ved at klikke på et link i en e-mail, vil forbrugerens 

samtykke til at modtage markedsføring kun være gyldigt, hvis forbrugeren faktisk bekræfter 

deltagelsen. Virksomheden må derimod gerne anmode forbrugeren om at bekræfte i en e-mail 

mv, at forbrugeren ønsker at deltage i konkurrencen og modtage markedsføring (en såkaldt 

dobbelt opt-in løsning, se også afsnit 7.1), så længe forbrugerens reaktion eller manglende re-

aktion påvirker hhv. deltagelsen og samtykket på samme måde.  

Forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring kan endvidere efter omstændighederne 

ikke gøres gældende, hvis det ikke er tydeligt, hvornår forbrugeren har afsluttet tilmeldingen 

til konkurrencen. Det skyldes, at forbrugeren kan få det indtryk, at han/hun ikke har fuldført 

sin deltagelse i konkurrencen, før forbrugeren har klikket ”deltag”, ”afslut” el.lign., og forbrugeren 

derfor kan fortryde et samtykke til at modtage markedsføring givet tidligere i konkurrenceflowet 

ved fx at lukke konkurrencen ned, inden forbrugeren har deltaget. Se eksempel C og O bagerst i 

vejledningen.  

Tilsvarende vil et samtykke givet i forbindelse med tilmelding til en konkurrence være ugyldigt, 

hvis konkurrencen trækkes tilbage eller ikke gennemføres med udtrækning af vindere.  

Det skal fremgå tydeligt, at formålet med at tilbyde forbrugeren at deltage i en konkurrence er 

at indhente forbrugerens samtykke til markedsføring. Der er også en række krav til udformnin-

gen af samtykketeksten og oplysninger, som forbrugeren skal have, som er beskrevet i de føl-

gende afsnit. Hvis kravene ikke er opfyldt, har forbrugerne ikke givet et gyldigt samtykke til at 

modtage markedsføring. 

3.2. Det skal være tydeligt for forbrugeren, at han/hun giver et samtykke 

Formålet med forbuddene mod uanmodet telefonisk og elektronisk markedsføring er at sikre 

beskyttelse af privatlivets fred. Formålet med forbuddet mod uanmodet telefonisk henvendelse 

 

 

__________________ 

10
 Det fastslog Sø- og Handelsretten i en dom af 15. marts 2002 (Se U.2002.2277/2S). Dommen er refereret i afsnit 3.2. 

11
 Ved udarbejdelse af vejledingen er der taget udgangspunkt i, at det er betingelse for at deltage i konkurrencen, at forbrugeren 

giver samtykke til at modtage markedsføring. I hvilket omfang indholdet af vejledningen også finder anvendelse på konkurren-

cer, hvor det ikke er en betingelse, vil bero på en konkret vurdering. 
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er endvidere at beskytte forbrugerne mod at blive presset af virksomheder til at indgå aftaler, 

som forbrugeren ikke har en egentlig interesse i.
12

 

Det fremgår af markedsføringsloven, at virksomheder kun må rette henvendelse til en person, 

som har givet et forudgående samtykke til den konkrete henvendelse.  

Det fremgår af forbrugeraftaleloven, at virksomheder kun må rette henvendelse til en forbru-

ger, som forudgående har anmodet om den konkrete henvendelse.  

Det fremgår dog af forarbejderne til forbrugeraftaleloven, at virksomhederne godt må indhente 

forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring. Men når forbrugeren giver et samtykke 

til markedsføring, skal samtykket være udtryk for, at forbrugeren faktisk ønsker den konkrete 

henvendelse fra en bestemt virksomhed. Samtykket skal altså svare til en anmodning fra for-

brugeren.  

Hvis en virksomhed benytter en konkurrence eller lignende som incitament for at opnå forbru-

gerens samtykke til modtagelse af markedsføring, må konkurrencen ikke overskygge, sløre eller 

skjule for forbrugeren, at formålet er at indhente et samtykke.  

Det skal fremgå klart og tydeligt, at forbrugeren skal give samtykke til at modtage markedsfø-
ring for at deltage i konkurrencen. Forbrugerombudsmanden har tidligere udtalt13, at ved brug 
af konkurrencer, lodtrækninger mv. skal den enkelte forbruger let kunne gennemskue, hvilke 
krav og betingelser der knytter sig til deltagelsen, og disse oplysninger skal markedsføres med 
samme meddelelseseffekt i forhold til forbrugeren.  

Det skal med andre ord være lige så tydeligt for forbrugeren, at han/hun skal give et samtykke 
til at modtage markedsføring for at deltage i en konkurrence, som hvilke præmier han/hun vil 

kunne vinde ved at deltage,
14

 uden at det dog er et krav, at der anvendes samme skrifttype og 
størrelse.  

Det gælder, uanset hvilket device (computer, tablet, smartphone mv.) forbrugeren anvender. 

Virksomheden må tilpasse sit layout til det device, som det er hensigten, at forbrugeren skal se 

det på.  

Hvis virksomheden, herunder gennem samarbejdspartnere, opfordrer forbrugeren til at gå ind 

på en hjemmeside mv. og deltage i en konkurrence, hvor formålet er at indhente forbrugerens 

samtykke til at modtage markedsføring, fx via et opslag på et socialt medie eller en bannerre-

klame mv., og/eller forbrugeren skal igennem én eller flere sider for at komme til samtykkeaf-

givelsen, er det en helhedsvurdering af hele konkurrenceflowet, om samtykket lever op til kra-

vene til et samtykke. Se eksemplerne A, D, F, K og M og modsætningsvist eksemplerne B, C, E og 

N bagerst i vejledningen.   

 

 

__________________ 

12
 Se Forslag til lov om visse forbrugeraftaler, 1977-1978, s. 741-742 

13
 Forbrugerombudsmanden udtalte i en sag fra 2007 (sagsnr. 1159/5-93), at en fremgangsmåde, hvor deltagelse i en konkur-

rence er kombineret med et forhåndsafkrydset samtykke til at blive kontaktet i afsætningsøjemed, og hvor ”samtykkeerklærin-

gen” er placeret med en i forhold til konkurrencen ringere meddelelseseffekt, ikke opfylder kravene til et lovligt samtykke, jf. 

forbrugeraftalelovens § 6 (nu forbrugeraftalelovens § 4). I denne sag fik en række forbrugere en puslespilsbrik tilsendt med op-

fordring til at deltage i en konkurrence. Samtykketeksten var placeret i bunden af puslespilsbrikken. 
14

 Se også Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), som indfører som en betingelse 

til et lovligt samtykke, at ”hvis den registreredes samtykke gives i en skriftlig erklæring, der også vedrører andre forhold, skal en 

anmodning om samtykke forelægges på en måde, som klart kan skelnes fra de andre forhold, i en letforståelig og lettilgængelig form 

og i et klart og enkelt sprog. Enhver del af en sådan erklæring, som udgør en overtrædelse af dette, er ikke bindende”. Se forordnin-

gens artikel 7, litra 2.  

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/find-sager/markedsfoeringsloven/sager-efter-markedsfoeringsloven/kontraktvilkaar/konkurrencesamtykke/
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Eksempler på, hvad der skal til for at kravet om tydelighed er opfyldt (det vil bero på en konkret 

helhedsvurdering): 

 Samtykkeindhentelsen er primær og konkurrencen sekundær: I Sø- og Handelsrettens 

dom af 15. marts 2002 havde forbrugere kunnet tilmelde sig en interessebank og der-

ved give samtykke til at modtage reklamer fra forskellige virksomheder. Interesseban-

ken udsendte et skema til forbrugerne, hvor de kunne tilmelde sig, og sammen med 

skemaet var der en følgeskrivelse, som beskrev ordningen, og hvor det også fremgik, 

at det var muligt at deltage i en konkurrence, hvis skemaet blev sendt tilbage inden en 

given frist. Retten udtalte, at sådan som interesseskemaet var udformet, var samtykket 

specifik og informeret, og præmiekonkurrencen var på grund af sin udformning og den 

beskedne præmiesum ikke i strid med god markedsføringsskik.
15

 

 

 Der bruges overskrifter i samme eller tilsvarende skriftstørrelse fx: ”Tilmeld dig [virk-

somhedens] nyhedsbrev og modtag spændende tilbud om [produkter/varegrupper] via 

e-mail. Meld dig ind inden [dato] og deltag i konkurrencen om [præmie]”.  

 

 Oplysningerne om hhv. konkurrencen og kravet om samtykke til at modtage af mar-

kedsføring er i forlængelse af hinanden og har samme blikfang.  

 

 Oplysningen om, at forbrugeren skal give samtykke til at modtage markedsføring, også 

fremgår tydeligt af den bannerreklame, det opslag på sociale medier mv., forbrugeren 

reagerer på for at tilgå konkurrencen. Det vil ikke være tilstrækkeligt, hvis oplysnin-

gerne om samtykket forudsætter, at forbrugeren folder en tekst ud i et opslag på et 

socialt medie. Se eksemplerne A, D, F, K og M og modsætningsvist eksemplerne B, C, E, 

N og O bagerst i vejledningen. 

 

 Oplysningen om, at forbrugeren skal give samtykke til at modtage markedsføring, kan 

læses inden for samme skærmbillede med samme meddelelseseffekt som oplysningen 

om præmien, uden at forbrugeren skal scrolle ned. Øvrige oplysninger, fx felterne hvor 

forbrugeren skal indtaste sine oplysninger, må godt stå længere nede, så forbrugeren 

skal scrolle ned. Se eksempel I og modsætningsvist eksempel J bagerst i vejledningen. 

 

 Teksten om, at man skal give et samtykke til at modtage markedsføring, står først i 

samtykketeksten. 

 
 Se i øvrigt eksemplerne bagerst i vejledningen. 

Eksempler på, hvornår kravet om tydelig ikke vil være opfyldt
16

: 

÷ Fokus er på præmien eller vindere af tidligere konkurrencer, mens formålet, som er at 

indhente forbrugerens samtykke til markedsføring, fx står med småt.17 Se fx eksempel 

B, C, E, G, H, J, N og O bagerst i vejledningen.  

 

 

 

__________________ 

15
 Se U.2002.2277/2S. 

16
 Se også fælles sagsresumé om Forbrugerombudsmandens sager under sag nr. 14/11402, samt Forbrugerombudsmandens 

sager nr. 17/07725 og nr. 19/04306  
17

 Se U.2002.2277/2S  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCpPussNjwAhUnhP0HHQBWAxMQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fforbrugeraftaleloven%2Fulovligt-at-ringe-op-til-forbrugere-paa-baggrund-af-et-samtykke-indhentet-via-en-pop-up-besked%2F&usg=AOvVaw1YXFp_eXLCpJhl0KNlubcr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWrMDKsNjwAhWZhf0HHWtUBtoQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fkonkurrence-kunne-ikke-anvendes-til-at-indhente-samtykker%2F&usg=AOvVaw03sFZK0RBAQNE1gM0PT85H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA2LTTsNjwAhU__7sIHQ-9DpIQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fforbrugeraftaleloven%2Fuanmodet-telefonisk-henvendelse%2Fsamtykker-til-markedsfoering-indhentet-i-konkurrencer-var-ugyldige%2F&usg=AOvVaw1_iWZ9-QS0fOBKTS9iWHch
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÷ Forbrugeren bliver først senere i konkurrencedeltagelsen oplyst om, at forbrugeren 

skal give sit samtykke til at modtage markedsføring for at kunne deltage. Se eksempel 

N bagerst i vejledningen.  

 
÷ Forbrugeren skal svare på én eller flere sider med spørgsmål, inden forbrugeren skal 

give sit samtykke til at modtage markedsføring. Det gælder som udgangspunkt også, 

selvom forbrugeren  bliver oplyst om, at forbrugeren skal give et samtykke til at mod-

tage markedsføring inden besvarelsen af spørgsmålene - dog vil det bero på en konkret 

helhedsvurdering18. Se eksemplerne J og N bagest i vejledningen.  

 
÷ Det er uklart eller tvetydigt formuleret, at forbrugeren skal give et samtykke. I Sø- og 

Handelsrettens dom af 13. juni 200219 lagde retten vægt på, at teksten ” ved nedenstå-

ende underskrift giver jeg min tilladelse til at [teleselskabet] kan analysere, hvordan jeg 

anvender min mobiltelefon, så jeg kan modtage målrettet information og markedsføring 

om teleservice fra [selskabet]” sprogligt var uklart formuleret”. Se eksempel G og H ba-

gerst i vejledningen. 

 
÷ Oplysningen om, at man giver et samtykke til at modtage markedsføring, står efter an-

dre oplysninger i samtykketeksten, fx ”Jeg vil gerne deltage i konkurrencen og accepte-

rer konkurrencebetingelserne og fortrolighedspolitikken og accepterer at modtage mar-

kedsføring fra.…”, så der er risiko for, at forbrugeren ikke ser teksten.20  

 
÷ Oplysningen om, at konkurrencen er betinget af et samtykke, alene findes i konkurren-

cebetingelserne, persondatapolitikken eller andre betingelser eller vilkår.21 Se eksem-

plerne G og H bagerst i vejledningen. Forbrugerombudsmanden har tidligere udtalt i 

en sag vedrørende en julekalenderkonkurrence, at det ikke var tydeligt nok, at man 

gav samtykke, når man accepterede de almindelige betingelser.  

 

÷ Oplysningen om at forbrugeren giver et samtykke, er i et særskilt link eller findes i 

bunden af en side.  

 

÷ Konkurrencen giver forbrugeren det indtryk, at han/hun alene skal oplyse fx sit tele-

fonnummer for at få en meddelelse om en evt. præmie, selvom telefonnummeret 

(også) bruges til markedsføring. Se eksempel J bagerst i vejledningen. 

 
÷ Forbrugeren skal først oplyse telefonnummer og/eller e-mailadresse, efter at forbru-

geren har accepteret at modtage markedsføring og ”er gået videre”, da det kan give 

forbrugeren den opfattelse, at forbrugeren kan deltage uden at give disse oplysninger, 

og at der ikke vil blive sendt markedsføring via de kommunikationsformer. Se eksem-

pel C bagerst i vejledningen. 

Det vil være vildledende markedsføring i strid med markedsføringslovens § 5 og § 6, hvis det i 

en bannerreklame eller anden opfordring til at deltage i konkurrencen ikke oplyses tydeligt, at 

formålet er at indhente forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring, da det er ved at 

 

 

__________________ 

18
 Se fx Forbrugerombudsmandens sag nr. 19/04306 

19
 Se Sø- og Handelsrettens dom i note 11. 

20
 Se fx Forbrugerombudsmandens sag nr. 19/04306 og Det Europæiske Databeskyttelsesråds retningslinjer vedrørende sam-

tykke i henhold til forordning 2016/679.  
21

 Der henvises til fx Forbrugerombudsmandens sag nr. 13/09253. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjozMr1sNjwAhWDh_0HHd0BDe0QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fforbrugeraftaleloven%2Fuanmodet-telefonisk-henvendelse%2Fsamtykker-til-markedsfoering-indhentet-i-konkurrencer-var-ugyldige%2F&usg=AOvVaw1_iWZ9-QS0fOBKTS9iWHch
file:///C:/Users/b007543/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IR9IS6P5/19/04306
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi005mIsdjwAhXOgP0HHU0aBhQQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fehandel%2Faccept-af-rejsebetingelser-var-samtidig-et-samtykke-til-at-modtage-markedsfoering%2F&usg=AOvVaw3iANHT4kJ4u2LZ-cwkRmOV
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klikke på opfordringen, at forbrugeren træffer en transaktionsbeslutning om at deltage
22

. Det 

betyder, at det allerede i bannerreklamen, e-mailen, opslaget på et socialt medie mv., der linker 

til konkurrencen, skal være lige så tydeligt, at forbrugeren skal give samtykke til at modtage 

markedsføring for at deltage i konkurrencen, som at forbrugeren kan vinde en præmie, ellers 

er det vildledende markedsføring. Det vil fx ikke være tilstrækkeligt, hvis oplysningerne om 

samtykket forudsætter, at forbrugeren folder en tekst ud i et opslag på et socialt medier, se ek-

sempel O bagerst i vejledningen. Se også eksemplerne A, D, F, K og M og modsætningsvist ek-

semplerne B, C, E og N bagerst i vejledningen.   

3.3. Forbrugeren skal foretage et aktivt tilvalg 

Et lovligt indhentet samtykke skal være udtryk for et aktivt tilvalg.23  

Det betyder, at forbrugeren med en aktiv handling skal tilkendegive, at han eller hun ønsker at 

modtage markedsføring.  

÷ Et samtykkefelt må ikke være afkrydset på forhånd, så forbrugerne skal gøre noget 

aktivt for at fravælge det,24 som fx i eksemplerne E og G bagerst i vejledningen.  

  

3.4. Oplysning om varegrupper/tjenesteydelsesgrupper 

Det skal fremgå af forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring, hvilke varegrup-

per/tjenesteydelsesgrupper forbrugeren giver samtykke til at modtage markedsføring om.
25

  

 Hvis en virksomhed fx udbyder telefonabonnementer, internetabonnementer, mobil-

telefoner og TV-pakker skal virksomheden indhente et samtykke til alle disse katego-

rier. Se også eksemplerne A, D, F, I, K og M bagerst i vejledningen. 26 
 

 

 Hvis virksomheden kun indhenter samtykke til elektronisk post, fx e-mail eller sms, og 

det er almen kendt, at virksomheden udbyder ovenstående produkter, kan virksomhe-

den dog nøjes med at indhente samtykke til markedsføring inden for sit produktsorti-

ment.
27

 

Det vil derimod ikke være et specifikt samtykke, hvis der bruges meget brede og åbne formule-

ringer, som fx: 

 

÷ ”[Virksomheden] kontakter mig med nyheder og rabatter via sms eller e-mail”28 

 

 

__________________ 

22
 Jf. markedsføringslovens § 2, nr. 1, nr. 5. 

23
 Der henvises til lovforslag 213, 1999-2000, bemærkningerne til § 2 og FT 1977-78, tillæg A, sp. 744, og lovforslag L 40 om Lov 

om Markedsføring fremsat den 12. oktober 2016, spec. bem. til § 2, nr. 14. Se også fælles sagsresumé om Forbrugerombudsman-

dens sager under sag nr. 14/11402, samt sag nr. 17/07725 
24

 Se fx forarbejderne til markedsføringsloven, Artikel 29-gruppens retningslinjer om samtykket samt Forbrugerombudsmandens 

sag nr. 12/04179 og 15/03921. 
25

 Der henvises til Forbrugerombudsmandens spamvejledning. Se også fælles sagsresumé om Forbrugerombudsmandens sager 

under sag nr. 14/11402, samt sag nr. 17/07725 og nr. 19/04306 
26

 Der henvises til FT 1999-2000, tillæg A, sp. 5964. 
27

 Se Forbrugerombudsmandens spamvejledning. Det er ikke tilstrækkeligt ved en anmodning om en telefonisk henvendelse, 

hvor der et skærpet krav til specificeringen af anmodningen, jf. FT 1999-2000, tillæg A, sp. 5964. 
28

 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 14/08319. 

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/find-sager/forbrugeraftaleloven/samtykker-indhentet-i-konkurrencer-kunne-ikke-bruges-til-at-ringe-op-til-forbrugere/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirhN2asdjwAhWzgP0HHQuVBoQQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fkonkurrence-kunne-ikke-anvendes-til-at-indhente-samtykker%2F&usg=AOvVaw03sFZK0RBAQNE1gM0PT85H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAsKmisdjwAhVW_7sIHcl7C9sQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fsamtykke-til-markedsfoering-maa-ikke-vaere-forhaandsafkrydset%2F&usg=AOvVaw0kgs0EvbQPNG6pLD9TAG6V
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN2IOpsdjwAhXHgP0HHaGNATEQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fforhaandsafkrydset-samtykkefelt-var-ulovligt%2F&usg=AOvVaw2YL78fswh4kAFxPMAfMhxS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibgZCzsdjwAhUXgP0HHbtsA2wQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fforbrugeraftaleloven%2Fsamtykker-indhentet-i-konkurrencer-kunne-ikke-bruges-til-at-ringe-op-til-forbrugere%2F&usg=AOvVaw2M1a4Z2suVqBwcJcZnCtS1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipiNu4sdjwAhVd_rsIHeK0Ct4QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fkonkurrence-kunne-ikke-anvendes-til-at-indhente-samtykker%2F&usg=AOvVaw03sFZK0RBAQNE1gM0PT85H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdyay-sdjwAhUUhv0HHXsxDjgQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fforbrugeraftaleloven%2Fuanmodet-telefonisk-henvendelse%2Fsamtykker-til-markedsfoering-indhentet-i-konkurrencer-var-ugyldige%2F&usg=AOvVaw1_iWZ9-QS0fOBKTS9iWHch
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit8o7GsdjwAhWihf0HHXoIBYQQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fikke-tilstraekkeligt-konkretiseret-og-informeret-samtykke-til-henvendelse-pr-email-og-sms%2F&usg=AOvVaw367XJOoll21X70n7RVHrVt
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÷ ”Information om nye produkter”29  

 

÷ ”Modtag e-mails om investeringsforslag og information om nye produkter”  

 

÷ ”Lad os ringe dig op til en snak om dine muligheder”  

 

÷ ”Ønsker du at modtage nyhedsmails om nye arrangementer og produkter, så sæt kryds 

her”30 

 

÷ ”Jeg giver samtykke til at blive kontaktet af [virksomhed]” uden angivelse af produktka-

tegori31 

 
÷ Formuleringer som ”eksempelvis havemøbler”, ”dametøj, herresko med mere”, ”mobilte-

lefoner og mobilabonnementer, men ikke begrænset hertil”, hvor opremsningen ikke er 

udtømmende.  

 

Der henvises til eksemplerne B, E, G og L bagerst i vejledningen. 

Virksomheder må kun rette henvendelse inden for de områder, som er oplyst i samtykketeksten. 

Hvis en virksomhed kontakter en forbruger og markedsfører produkter, som forbrugeren ikke 

har givet et specifikt samtykke til, så vil henvendelsen være ulovlig.32  

Der henvises til Forbrugerombudsmandens spamvejledning. 

3.5. Oplysning om hvilket medium forbrugeren vil blive kontaktet på 

Forbrugeren skal på forhånd vide, hvordan virksomheden vil kontakte forbrugeren.  

Det skal derfor fremgå, om virksomheden vil ringe, sende e-mail, sms eller anden elektronisk 

post. Se eksemplerne A, D, F, K og M bagerst i vejledningen. Har virksomheden oplyst, at den vil 

sende markedsføring pr. e-mail, sms mv., må samtykket kun anvendes til at sende markedsfø-

ring pr. e-mail og sms. ”mv.” vil ikke kunne bruges til at udvide kontaktformerne. En oplysning 

om, at virksomheden vil kontakte forbrugeren eller ”sende markedsføring”, vil heller ikke være 

tilstrækkeligt præcist.33  

Hvis virksomheden indhenter forbrugeres samtykke til at blive kontaktet på et social medie, 

skal det både fremgå, hvilket socialt medie kontakten kan ske via, og kommunikationsformen 

på det sociale medie. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at skrive ”sociale medier”, ”Facebook”, 

”notifikationer” el.lign. Det vil derimod være tilstrækkeligt at skrive fx ”via privatbeskeder på 

Facebook”. Der henvises til Forbrugerombudsmandens spamvejledning, bilag 1, for en nær-

mere gennemgang af, hvilke kommunikationsformer på sociale medier, som er omfattet af 

spamforbuddet og som derfor forudsætter et forudgående samtykke fra modtageren.     

 

 

__________________ 

29
 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 14/11664.  

30
 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 14/02171. 

31
 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 15/06999.  

32
 Der henvises til FT 2003-04, tillæg A, sp. 7585. 

33
 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 15/06999. 

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46499/spamvejledning-2018.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZy4_LsdjwAhXYgf0HHXUVC1kQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fsamtykke-skal-vaere-konkretiseret%2F&usg=AOvVaw1J9PFl98xAI07ewO93UDCX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic-JXWsdjwAhWT_rsIHfVdC6kQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fehandel%2Fsamtykke-til-at-modtage-nyhedsmails-var-ikke-tilstraekkelig-konkretiseret%2F&usg=AOvVaw1MEURwc91dFwVNtzEFuhoB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijzbnbsdjwAhWbhf0HHdOyC48QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fforbrugeraftaleloven%2Fuanmodet-telefonisk-henvendelse%2Findskaerpelse-af-forbuddet-mod-uanmodet-telefonisk-henvendelse%2F&usg=AOvVaw3ZuIex_1PdnKzvkO0wqDS8
file:///C:/Users/b007543/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IR9IS6P5/15/06999
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Et samtykke til at modtage markedsføring pr. e-mail kan ikke udstrækkes til også at sende mar-

kedsføring pr. sms osv.34  

Hvis forbrugeren har givet samtykke til at modtage elektronisk markedsføring på en oplyst e-

mail, fx navn@domæne.dk, eller til at blive ringet op på et bestemt, oplyst telefonnummer, er 

det kun den e-mailadresse eller dét telefonnummer, som virksomheden kan anvende til at kon-

takte forbrugeren med markedsføring.35  

Der henvises til Forbrugerombudsmandens spamvejledning. 

Det skal fremgå af den tekst, hvor forbrugeren skal give sit samtykke til at modtage markedsfø-

ring (samtykketeksten), hvordan forbrugeren vil blive kontaktet. Det er ikke tilstrækkeligt, at 

det står i et link. Indhentes der samtykke til, at tre konkrete virksomheder må ringe og sende e-

mails til forbrugeren, kan det dog i en link specificeres, hvilke af virksomhederne der vil hhv. 

ringe op og sende e-mails. Se eksemplerne A, D, F, I, K og M bagerst i vejledningen. Som udgangs-

punkt skal kommunikationsformerne endvidere altid fremgå sammen med oplysningen om, at 

forbrugeren skal give samtykke til at modtage markedsføring. Se eksemplerne A, D, F, K og M 

bagerst i vejledningen.  

3.6. Oplysning om, hvilke virksomheder forbrugeren vil få markedsføring fra 

Forbrugeren skal være klar over, hvem36 forbrugeren giver samtykke til at modtage markeds-

føring fra.37  

Et moder- og et datterselskab eller søsterselskaber kan ikke anvende hinandens samtykkeda-

tabaser, uden at forbrugeren har givet et udtrykkeligt samtykke til alle de navngivne selskaber 

i koncernen.
38

 

Hvis en juridisk enhed har flere brands, fx fordi enheden driver flere butikker mv. med forskel-

lige navne under samme enhed, og de enkelte brands skal være afsender af henvendelsen, skal 

samtykket indhentes til det/de enkelte brands. Det betyder, at hvis fx en televirksomhed har et 

hovedbrand, der er identisk med virksomhedens navn, og televirksomheden også har flere 

brands med særskilte navne, skal der også indhentes samtykke til at modtage markedsføring 

fra de enkelte brands, hvis de enkelte brands skal være afsender af henvendelser.  

Det vil ikke være et tilstrækkeligt informeret og specifikt samtykke, hvis det kun fremgår, at 

forbrugeren vil blive kontaktet af konkurrencens ”sponsorer”, ”samarbejdspartnere” eller ”øv-

rige virksomheder i koncernen”, uden at disse virksomheder er angivet med navn39, eller hvis det 

fremgår, at listen over virksomheder ”ikke er begrænset til disse”, ”ikke er udtømmende” eller 

lignende. Se i øvrigt eksempel L bagerst i vejledningen og Forbrugerombudsmandens spamvej-

ledning.  

 

 

__________________ 

34
 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 13/04484 og tilsvarende i sag nr. 08/01376. 

35
 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 16/03761. 

36
Se Forbrugerombudsmandens spamvejledning. 

37
 Se også Københavns Byrets dom af 13. september 2013, som er stadfæstet af Østre Landsret 27. marts 2014, hvor retten fastslog, 

at modtagerne af markedsføring via e-mail og sms i samtykkeerklæringen havde givet samtykke til, at modtage disse fra et navn-

givet holdingselskab og to navngivne samarbejdspartnere, men ikke fra et koncernforbundet selskab, som udsendte de pågæl-

dende e-mails og sms-beskeder. Udsendelsen var derfor i strid med markedsføringslovens § 6 (nu § 10).   
38

 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 09/04376 og 18/012248. 
39

 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 15/03921. 

mailto:navn@domæne.dk
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46499/spamvejledning-2018.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitnPDmsdjwAhWQhv0HHdesBnUQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fvirksomhed-betaler-boede-800000-kr-for-spam%2F&usg=AOvVaw2VnlEsGOiUM9_dxVm-34vn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijjZPssdjwAhX4_7sIHaLaAgwQFjADegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fretssager%2Fboedevedtagelser%2Fsamtykke%2F&usg=AOvVaw1sAxLldvmKNB84HiV8NK8j
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZvtKFstjwAhU1hP0HHZC_CvwQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Fmedia%2F49122%2F2016-vejledning-om-brug-af-konk-mv-til-indhentelse-af-samtykke.pdf&usg=AOvVaw2Wh3jv_bpgSFVHv0WLcMQS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6xrWastjwAhWNhv0HHTOIAO8QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fehandel%2Fspoergsmaal-om-indhentelse-af-samtykke%2F&usg=AOvVaw1FqETAOczGCnJgN80DLn2d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje-cyjstjwAhXZ_rsIHdnJB0AQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fsamtykker-til-markedsfoering-kunne-ikke-overtages-af-moderselskab%2F&usg=AOvVaw0k_E-DJrJymtUzjk2RFEgQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD0buxstjwAhUFg_0HHfCOBNYQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fforhaandsafkrydset-samtykkefelt-var-ulovligt%2F&usg=AOvVaw2YL78fswh4kAFxPMAfMhxS
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Brug af udtryk som ”sponsorer”, ”samarbejdspartnere”, ”partnere” mv. om de virksomheder, som 

forbrugeren giver samtykke til at modtage markedsføring fra, forudsætter, at det er et korrekt 

udtryk. Ellers kan det være vildledende markedsføring i strid med markedsføringslovens § 5 og 

§ 6. Hvis markedsføringen af en konkurrence giver forbrugeren det urigtige indtryk, at han/hun 

alene skal give samtykke til at modtage markedsføring fra virksomheder, der har en tilknytning 

til præmien, fx ”vind et gavekort til dagligvare og få gode tilbud fra partnerne”, vil forbrugerens 

samtykke som udgangspunkt ikke være tilstrækkeligt informeret og derfor ugyldigt.  

Det er lovligt at indhente forbrugeres samtykke til at blive kontaktet af flere virksomheder med 

markedsføring i ét samtykke. Da oplysningen om, hvilke virksomheder der vil kontakte forbru-

gerne med markedsføring er en relevant oplysning for, at forbrugeren kan træffe en informeret 

beslutning om at give samtykke til at modtage markedsføring eller ej, skal oplysninger om virk-

somhederne fremgå tydeligt, og de må fx ikke gemmes væk i et link eller en mouse-over-tekst
40

. 

Det vil som udgangspunkt være tydeligt, hvilke virksomheder/brands forbrugeren vil modtage 

markedsføring fra ved at deltage i konkurrencen, hvis virksomhedernes navne/brands står di-

rekte i den tekst, forbrugeren skal acceptere (samtykketeksten), se eksempel A og D bagerst i 

vejledningen. Alternativt kan virksomhedernes logoer/brands/navne vises i nær tilknytning til 

samtykketeksten, hvor antallet af virksomheder fremgår, og hvor der henvises til disse logoer, 

brands/navne, se eksempel F, I og M bagerst i vejledningen. Det er efter Forbrugerombudsman-

dens opfattelse ikke tilstrækkeligt tydeligt, hvis virksomhedernes navne alene fremgår i et link 

eller i en mouse-over-tekst, heller ikke selvom antallet af virksomheder fremgår af samtykke-

teksten, medmindre forbrugeren alene skal give samtykke til at modtage markedsføring over 

for virksomhederne i en koncern
41

, se hertil eksempel K og modsætningsvist eksemplerne N og 

O bagerst i vejledningen, eller der anvendes en teknisk løsning som sikrer, at forbrugeren gøres 

bekendt med virksomhedernes navne i linket.  

Da det samtidig skal være overskueligt for forbrugeren, til hvem og til hvad forbrugeren giver 

sine data og sit samtykke, vil det være begrænset, hvor mange virksomheder en forbruger kan 

give samtykke til at modtage markedsføring fra i ét samtykke. Se eksemplerne A, D, F, I og M 

bagerst i vejledningen. 

I et link eller i en mouse-over-tekst kan det specificeres, hvilke produkter de enkelte virksom-

heder vil markedsføre, og hvilke af de kommunikationsformer, der står i samtykketeksten, for-

brugeren kan forvente, at de enkelte virksomheder vil sende markedsføringen via, jf. også afsnit 

3.5. Se eksemplerne D, F og M bagerst i vejledningen.  

Forbrugerombudsmanden anbefaler også, at kontaktoplysninger på virksomhederne oplyses i 

linket.  

Virksomheder kan ikke indhente et gyldigt samtykke til, at et call center, en publisher el.lign. 

kan ringe op på vegne af unavngivne samarbejdspartnere eller sende markedsføring ud inden 

for en række produktkategorier. Et sådan samtykke vil være et ”carte blanche samtykke” og er 

karakteriseret ved, at forbrugeren giver sit samtykke til en virksomhed, der ikke sælger egne 

produkter, men som markedsfører andre virksomheders produkter. Et ”carte blanche sam-

tykke” kan fx være formuleret som ”markedsføring pr. e-mail fra Gode tilbud om produkter in-

den for tv, bredbånd, alarmer, biler, helse, rejser, finans, lån, mad, drikke og sport”. Et ”carte 

blanche samtykke” er ikke tilstrækkeligt informeret og specificeret og er derfor ugyldigt.  

 

 

__________________ 

40
 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 09/04376 

41
 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 09/04376 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji4ZW-stjwAhXxgf0HHQmHBLkQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fehandel%2Fspoergsmaal-om-indhentelse-af-samtykke%2F&usg=AOvVaw1FqETAOczGCnJgN80DLn2d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji4ZW-stjwAhXxgf0HHQmHBLkQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fehandel%2Fspoergsmaal-om-indhentelse-af-samtykke%2F&usg=AOvVaw1FqETAOczGCnJgN80DLn2d
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3.7. Det skal fremgå at samtykket kan trækkes tilbage 

Det skal fremgå af den tekst, hvor forbrugeren skal give sit samtykke til at modtage markedsfø-

ring (samtykketeksten), at samtykket kan trækkes tilbage. Samtykket er ugyldigt, hvis virksom-

heden ikke giver tilstrækkelig information om, at samtykket til at modtage markedsføring kan 

trækkes tilbage. Det er dog kun ved indhentelse af forbrugerens samtykke til elektronisk mar-

kedsføring efter markedsføringsloven, at det er et lovmæssigt krav.
42

  

Se eksempel A, D, F, I, K og M bagerst i vejledningen.  

3.8. Børn kan ikke give samtykke 

Virksomheder må ikke ringe i afsætningsøjemed til børn og unge under 18 år uden forældrenes 

samtykke. Det vil efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne være i strid med god mar-

kedsføringsskik og god erhvervsskik. 

Børn under 13 år kan ikke give samtykke til at modtage elektronisk markedsføring uden foræl-

drenes samtykke.
43

  

Det er også Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det vil kunne være i strid med god mar-

kedsføringsskik og god erhvervsskik, hvis virksomheder henvender sig på anden måde til et 

barn under 15 år med markedsføring uden forældrenes samtykke.44  

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring45 bør følges ved mar-

kedsføring over for børn og unge. 

3.9. Pligt til at give oplysninger i konkurrencer 

Når virksomheder udbyder en konkurrence eller lignende på internettet, skal virksomheden 

oplyse følgende på hjemmesiden, hvor konkurrencen udbydes:  

 Virksomhedens navn. 

 Den fysiske adresse, hvor virksomheden er etableret. 

 Virksomhedens e-mail og andre oplysninger, som gør det muligt at kontakte og kom-

munikere med virksomheden. 

 CVR-nummeret. 

 Eventuelle godkendelsesordninger, herunder den relevante tilsynsmulighed. 

 

 

 

__________________ 

42
 Jf. § 10, stk. 1, og forarbejderne til lov nr. 1309 af 6. december 2019 om ændring af lov om markedsføring. 

43
 Jf. princippet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 3. 

44
 Det vil være i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 2 og § 4, jf. § 8, stk. 2. Se i øvrigt Forbruger-

ombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring, afsnit 3.10.2  
45

 Vejledningen kan findes her https://www.forbrugerombudsmanden.dk/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/ret-

ningslinjer/2016%20Brn%20unge%20og%20markedsfring.pdf  . 

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/2016%20Brn%20unge%20og%20markedsfring.pdf
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/2016%20Brn%20unge%20og%20markedsfring.pdf
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Oplysningerne skal gives på en let tilgængelig og vedvarende måde. Det står i e-handelslovens 

§ 7, stk. 1 og stk. 3.46 Det betyder, at oplysningerne altid skal være tilgængelige på hjemmesi-

den/konkurrencen, og at de skal stå samlet, enten på forsiden af en internetside eller på en un-

derliggende side med et link højest ét klik væk.47  

Virksomheden skal også give tydelige, gennemskuelige og let tilgængelige oplysninger om kon-

kurrencens vilkår og betingelser i øvrigt. Det betyder, at det bl.a. skal fremgå, hvornår vinderen 

udtrækkes, og hvilken geografisk udstrækning konkurrencen har.  

De oplistede krav er ikke udtømmende. Anvendes konkurrencen som salgsfremmende foran-

staltning, kan der være flere oplysningskrav.  

Konkurrencer, hvor virksomheder udlodder en præmie ved lodtrækning, skal som udgangs-

punkt registreres hos skattemyndighederne, og virksomheden skal som udgangspunkt betale 

gevinstafgift, jf. spilleafgiftsloven. Der henvises til Skattestyrelsen. 

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det er vildledende markedsføring i strid med 

markedsføringslovens § 5 og § 6, hvis gevinstafgiften bliver fratrukket en præmie, der er udlod-

det på et bestemt beløb, fx 10.000 kr., da det er konkurrenceudbyderen, som har pligt til at ind-

betale gevinstafgiften.   

3.10. Brug af andre virksomheders navne, logoer mv. i konkurrencer 

Konkurrencer må ikke give forbrugeren den opfattelse, at en kendt virksomhed, fx en bestemt 

tøjbutik eller et bestemt supermarked, står bag, hvis det ikke er korrekt. Det vil være vildle-

dende, hvis en konkurrence fx markedsføres som ”den store [kendt virksomheds navn]-konkur-

rence, selvom tøjbutikken intet har med konkurrencen at gøre, eller som ”den store tøjkonkur-

rence” og/eller logoet for en kendt tøjbutik eller tøjbutikkens navn vises, selvom tøjbutikken 

intet har med konkurrencen at gøre. Forbrugerombudsmanden har også set eksempler på, at e-

mails til en forbruger eller et opslag på et socialt medie med et link til en konkurrence fremstår 

som om, de er sendt/slået op af en virksomhed, der intet har med konkurrencen at gøre.  

Brug af andre virksomheders navne, logoer mv. i konkurrencer vil efter Forbrugerombudsman-

dens opfattelse kunne være i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 5 og § 

6. Det vil endvidere kunne være i strid med markedsføringslovens § 22 om uberettiget brug af 

forretningskendetegn og lign., samt markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik
48

. 

Endvidere vil det efter omstændighederne kunne være i strid med varemærkeretten.   

Dertil kommer, at forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring som udgangspunkt ikke 

vil være tilstrækkelig informeret og derfor ugyldigt, hvis markedsføringen af konkurrencen gi-

ver forbrugeren det urigtige indtryk, at han/hun alene skal give samtykke til at modtage mar-

kedsføring fra den kendte virksomhed og eventuelt ”dens samarbejdspartnere”.  

Det betyder ikke, at virksomheder ikke kan afholde en konkurrence, hvor virksomheden udlod-

der et gavekort til en kendt virksomhed, selvom formålet med konkurrencen er at indhente for-

 

 

__________________ 

46
 E-handelsloven finder anvendelse på tjenesteydere. En virksomhed, der er indehaver af en hjemmeside, anses som en tjeneste-

yder, jf. præambelbetragtning nr. 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 (E-handelsdirektivet). 
47

 Se lovforslag nr. 61, fremsat af økonomi- og erhvervsministeren den 29. januar 2002 og bl.a. Forbrugerombudsmandens sag nr. 

14/10498. 
48

 Se fx Højesterets dom af 11. december 2013 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjehInXstjwAhVDgf0HHa40AhAQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Fmedia%2F49122%2F2016-vejledning-om-brug-af-konk-mv-til-indhentelse-af-samtykke.pdf&usg=AOvVaw2Wh3jv_bpgSFVHv0WLcMQS
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brugerens samtykke til at modtage markedsføring fra andre virksomheder end den kendte virk-

somhed. Men markedsføringen vil nemt kunne blive vildledende og forbrugernes samtykke til 

at modtage markedsføring ugyldigt, som anført ovenfor.  

Forbrugerombudsmanden skal også gøre opmærksom på, at nogle virksomheder betinger ud-

stedelse af gavekort af, at gavekortet ikke udloddes som led i en konkurrence uden virksomhe-

dens accept.  

3.11. Andre eksempler på vildledning ved indhentelse af samtykke 

Hvis forbrugeren modtager en e-mail eller sms om, at forbrugeren har vundet en præmie, uden 

det er sandt, vil det kunne være vildledende og/eller aggressiv markedsføring, jf. markedsfø-

ringslovens §§ 5, 6 og 7 og punkt 31 i bilag 1 til markedsføringsloven. Det vil fx være vildledende 

og aggressivt at sende e-mails med urigtige tekster som ”Du har vundet, klik her og få din præ-

mie”, ”Vi har forsøgt at aflevere en pakke med dit gavekort. Klik og se mere her”, når formålet er 

at indhente forbrugerens samtykke til markedsføring. 

Oplyser en virksomhed, at det er gratis for forbrugeren at deltage i en konkurrence, som forud-

sætter, at forbrugeren giver sit samtykke til at modtage markedsføring, er det efter Forbruger-

ombudsmandens opfattelse vildledende markedsføring, jf. markedsføringslovens § 5
49

. 

Fremstår flere konkurrencesider i grafik og tekst som ”selvstændige konkurrencer”, fx ”vind et 

gavekort til en valgfri restaurant” og ”Vind et gavekort til en cykel”, skal virksomheden trække 

en vinder i hver af de ”selvstændige konkurrencer”. Det vil være vildledende markedsføring, 

hvis virksomheden kun trækker én vinder i alt blandt deltagerne i flere konkurrencesider, der 

fremstår som selvstændige konkurrencer eller som en konkurrence med flere vindere. Forbru-

gerombudsmanden har bl.a. set eksempler på, at en virksomhed hævder, at to eller flere kon-

kurrencesider viser forskellige eksempler på, hvad en pengepræmie kan bruges til. Hvis der kun 

trækkes én vinder blandt deltagerne på alle konkurrencesiderne, vil forbrugernes samtykke til 

at modtage markedsføring også være ugyldigt, da forbrugerne har samtykket  under falske for-

udsætninger
50

.  

Det vil også være vildledende markedsføring, hvis en konkurrence fortsætter med at være ak-

tiv, efter den sidste præmie er udtrukket. Samtykke givet via konkurrencen efter præmieud-

trækningen vil være ugyldigt.
51

 

Hvis en virksomhed har anvendt vildledende markedsføring i en konkurrence, vil det efter en 

konkret vurdering kunne medføre, at et samtykket til at modtage markedsføring afgivet i kon-

kurrencen er ugyldigt, fx hvis samtykket er givet under falske forudsætninger eller samtykket 

ikke er tilstrækkeligt informeret.    

 

 

__________________ 

49
 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 15/08448 og 18/05068 og Kommissionens vejledning ”Guidance on the implementation 

of directive 2005/29/EC on unfair commercial practices SWD (2016) 163 Final, offentliggjort 25. maj 2016, hvor det fremgår, at 

den stigende økonomiske værdi for erhvervsdrivende af de dataspor, personlige oplysninger og købspræferencer mv. samt andet 

brugergeneret indhold, der efterlades online i forbindelse med et køb, tillægges betydning ved vurderingen af, om et produkt kan 

betegnes som ”gratis” mv. Det vil således kunne være vildledende, hvis det ikke oplyses, hvad forbrugernes data bliver brugt til, 

ligesom det efter omstændighederne vil kunne være vildledende at kalde produktet ”gratis”, hvis forbrugernes data anvendes 

kommercielt, fx ved salg til tredjemand.  
50

 Jf. aftalelovens § 30 
51

 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 18/08053 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjli4jwstjwAhUvgf0HHScfCwEQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fudsendelse-af-mail-med-link-til-gratis-billeder-fra-motionsloeb-var-ikke-lovligt%2F&usg=AOvVaw3h5d8dtgbKWvsK61tZVbxD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9nML3stjwAhWHhv0HHYj5Cd8QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fvildledende-at-bruge-betegnelsen-foedselsdagsgave%2F&usg=AOvVaw0P73I3mTPq9FB_aS9Hi4qY
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/find-sager/markedsfoeringsloven/sager-efter-markedsfoeringsloven/vildledning/manglende-oplysninger-om-konkurrence-var-vildledende/
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Kapitel 4  
Anvendelse af et samtykke 

4.1. Virksomheden må kun kontakte den, der har deltaget i konkurrencen 

Et samtykke er personligt. Virksomheder må derfor kun kontakte dén person, der har givet 

samtykke til at få markedsføring.  

Det vil fx være ulovligt, hvis telefonsælgeren indleder telefonsamtalen med at spørge efter ”den, 

der står for elregningen i huset” eller lign., da sælgeren kun må markedsføre sig over for den 

forbruger, der har givet samtykke til det.   

Bliver telefonsælgeren opmærksom på, at han/hun har kontaktet en anden end den, der har 

givet samtykket, skal sælgeren straks enten spørge efter den, der har givet samtykket, eller af-

slutte samtalen. Fortsætter telefonsælgeren samtalen, vil det være ulovligt
52

.  En telefonsælger 

skal derfor altid indlede samtalen med at sikre sig, at han/hun har fået fat i personen, som har 

givet samtykket. 

En forbruger kan ikke give samtykke på andres vegne. Henviser forbrugeren til en anden per-

son, må telefonsælgeren derfor ikke ringe til denne person.   

Der henvises til Forbrugerombudsmandens spamvejledning. 

4.2. Virksomheden skal oplyse om sin identitet og det kommercielle formål med henven-

delsen 

Når en virksomhed henvender sig ved brug af elektronisk post, skal den oplyse om virksomhe-

dens navn og henvendelsens formål.
53

  

Ved telefoniske henvendelser skal virksomheden i begyndelsen af samtalen oplyse forbrugeren 

om virksomhedens navn og om det kommercielle formål med henvendelsen.
54

 

4.3. Virksomheden skal kunne oplyse om, hvem der har indhentet forbrugerens sam-

tykke, hvornår og hvordan det er indhentet 

Hvis forbrugeren ønsker at få oplyst, hvordan og hvornår forbrugerens samtykke er blevet ind-

hentet, når de bliver kontaktet, skal virksomheden kunne oplyse det. 

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en virksomhed, der ringer til en forbruger, skal 

kunne oplyse under samtalen, hvornår og hvordan samtykket blev indhentet. 

Hvis forbrugeren ønsker at få oplyst, hvornår og hvordan han/hun har givet sit samtykke til 

markedsføringen, skal virksomheden kunne oplyse det og sende dokumentationen. 

Hvis en anden virksomhed har indhentet samtykket, skal virksomheden også oplyse forbruge-

ren navnet på denne anden virksomhed.  

 

 

__________________ 

52
 Se fx Forbrugerombudsmandens sag 19/09089 

53
 Se markedsføringslovens § 10, stk. 3 

54
 Se forbrugeraftalelovens § 11, stk. 3 

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46499/spamvejledning-2018.pdf
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Hvis forbrugeren ikke mener, at han/hun har givet samtykket til at modtage markedsføring, 

skal den virksomhed/leadvirksomhed, der har indhentet forbrugerens samtykke til at få mar-

kedsføring – på en forespørgsel fra forbrugeren og inden for rimelig tid – kunne oplyse forbru-

geren om følgende: 

 Hvornår forbrugerens samtykke blev indhentet.  

 Hvordan forbrugerens samtykke blev indhentet. 

Hvis virksomheden ikke giver forbrugeren disse oplysninger på forbrugerens anmodning, vil 

det være i strid med god markedsføringsskik
55

.  

Da forbrugeren altid skal have en nem adgang til at tilbagekalde sit samtykke, skal den virksom-

hed/leadvirksomhed, der har indhentet forbrugerens samtykke til at få markedsføring – på en 

forespørgsel fra forbrugeren og inden for rimelig tid – kunne oplyse forbrugeren om følgende
56

: 

 Hvilke virksomheder forbrugeren har givet samtykke til at få markedsføring fra. 

 Hvilke virksomheder samtykket er blevet solgt til.  

Se også kapitel 7 om dokumentation.  

4.4. Forbrugeren skal have en nem og gratis adgang til at tilbagekalde sit samtykke 

Når en virksomhed henvender sig til en forbruger, skal virksomheden: 

 Oplyse forbrugeren om, at forbrugeren kan (har ret til at) frabede sig fremtidige hen-

vendelser.  

 Give forbrugeren en nem, gratis og praktisk mulighed for at frabede sig sådanne hen-

vendelser. Oplysningerne skal være tydelige og forståelige for forbrugeren. Forbruge-

ren skal altid have mulighed for at framelde sig direkte via den e-mail eller sms, som 

han/hun har modtaget, eller under telefonopkaldet. 

Der henvises til Forbrugerombudsmandens spamvejledning.  

  

 

 

__________________ 

55
 Det kan endvidere være i strid med databeskyttelseslovgivningen. Der henvises til Datatilsynet.  

56
 Det kan endvidere følge af databeskyttelseslovgivningen. Der henvises til Datatilsynet. 

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46499/spamvejledning-2018.pdf
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Kapitel 5  
Tilbagekaldelse og ophør af et samtykke 

5.1. Forbrugeren kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage 

Forbrugeren kan altid trække sit samtykke tilbage. Det skal være let og gebyrfrit at trække sam-

tykket tilbage. Det skal være lige så let at trække samtykket tilbage, som det var at afgive sam-

tykket.  

Virksomheden og forbrugeren kan derfor ikke aftale, at forbrugerens samtykke ikke kan tilba-

gekaldes, når han/hun deltager i en konkurrence.  

Oplyser forbrugeren, at han/hun ikke er interesseret i markedsføringen el.lign., skal det som 

udgangspunkt sidestilles med, at forbrugeren ønsker at tilbagekalde et samtykke til markeds-

føring.  

Det skal fremgå af den tekst, hvor forbrugeren skal give sit samtykke til at modtage markedsfø-

ring (samtykketeksten), at samtykket kan trækkes tilbage. Samtykket er ugyldigt, hvis virksom-

heden ikke giver tilstrækkelig information om, at samtykket til at modtage markedsføring kan 

trækkes tilbage
57

. Se også afsnit 2.1 og 3.7.   

Virksomheder kan ikke stille formkrav til tilbagekaldelsen, dvs. krav om, at forbrugeren skal 

udfylde en bestemt blanket eller ringe til et bestemt telefonnummer, før tilbagekaldelsen re-

spekteres. Vælger forbrugeren derfor at tilbagekalde samtykke på en anden måde, end virksom-

heden foretrækker, skal virksomheden fortsat respektere tilbagekaldelsen af samtykket.  

Hvis en forbruger meddeler virksomheden, at forbrugeren ønsker at trække sit samtykke til-

bage, er samtykket tilbagekaldt fra det tidspunkt, hvor virksomheden modtager meddelelsen
58

. 

Hvis en længere ekspeditionstid er nødvendig på grund af rimelige og velbegrundede arbejds-

rutiner eller tekniske foranstaltninger, kan dette accepteres. En længere ekspeditionstid vil fx 

være velbegrundet, hvis en framelding sendes via e-mail fredag aften, og virksomheden først 

ser e-mailen mandag morgen, hvor virksomhedens personale møder ind, hvorefter frameldin-

gen foretages. Forbrugerombudsmanden anbefaler, at virksomheder anvender it-løsninger, der 

sikrer, at en tilbagekaldelse af et samtykke straks respekteres, herunder at call centre og andre 

samarbejdspartnere straks får besked om, at et samtykke ikke længere kan anvendes til at kon-

takte forbrugeren.   

Der henvises til Forbrugerombudsmandens spamvejledning.  

5.2. Virksomheder må ikke kræve betaling for tilbagetrækningen 

Virksomheder må ikke kræve betaling for at modtage, ekspedere, notere eller respektere en 

meddelelse fra en forbruger om, at forbrugeren tilbagekalder sit samtykke, jf. markedsførings-

lovens § 10, stk. 1 og 6.  

Den ydelse, som en forbruger har erhvervet, kan forbrugeren ikke miste igen.  

 

 

__________________ 

57
 Jf. forarbejderne til lov nr. 1309 af 6. december 2019 om ændring af lov om markedsføring. Det gælder kun for samtykke til 

elektronisk markedsføring, medmindre andet følger af databeskyttelsesreglerne.  
58

 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 18/05951 

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46499/spamvejledning-2018.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxJ_bs9jwAhXsgP0HHRgQD94QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Ftilbagekaldelse-af-samtykke-til-telefonsalg-skal-straks-respekteres%2F&usg=AOvVaw2L9NS51Kveq1iw_1ZInQEX
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Hvis en virksomhed har belønnet en forbruger med et lod i en konkurrence for at give samtykke 

til at modtage markedsføring, kan loddet ikke bortfalde, hvis forbrugeren tilbagekalder sit sam-

tykke inden konkurrencens udløb. Det skyldes, at bortfaldet af loddet må sidestilles med, at for-

brugeren skal ”betale” for at tilbagekalde sit samtykke.
59

 

En virksomhed kan dog betinge et lod i en konkurrence af, at forbrugeren ikke tilbagekalder et 

samtykke givet i forbindelse med deltagelsen i konkurrencen, inden forbrugeren modtager 

markedsføring. En sådan betingelse skal fremgå tydeligt, det er ikke nok, at det fremgår af et 

link. Det skal også være klart, hvor meget markedsføring forbrugeren skal modtage. Det vil 

kunne anses for et urimeligt vilkår, hvis forbrugeren skal modtage mere markedsføring, end 

hvad der svarer til værdien af loddet i konkurrencen. Forbrugeren kan naturligvis altid trække 

sit samtykke tilbage, men forbrugeren vil kunne miste sit lod i konkurrencen, hvis han/hun ikke 

har modtaget den betingede mængde markedsføring.  

Der henvises til Forbrugerombudsmandens spamvejledning.  

5.3. Forbrugeren skal kunne tilbagekalde et samtykke hos den virksomhed, der har ind-

hentet samtykket 

Forbrugeren kan trække sit samtykke tilbage ved at meddele det til dén virksomhed, der har 

indhentet samtykket.  

Hvis en leadvirksomhed har indhentet samtykket, kan forbrugeren derfor trække sit samtykke 

tilbage over for denne virksomhed.
60

  

Da forbrugeren efter konkurrencedeltagelsen typisk hverken kan finde frem til konkurrencen 

eller udbyderen af konkurrencen (leadvirksomheden), fordi det ikke er leadvirksomheden, der 

kontakter forbrugeren med markedsføringen, er det i praksis ikke lige så let at trække et sam-

tykke tilbage givet over for en leadvirksomhed, som det var at afgive det. Leadvirksomheden 

skal derfor sikre, at forbrugeren har kontaktoplysninger på leadvirksomheden, når forbrugeren 

ønsker at tilbagekalde samtykket. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at leadvirksom-

heden umiddelbart kun kan sikre det ved, at leadvirksomheden sender en e-mail eller henvende 

sig på et andet varigt medium til forbrugeren, umiddelbart efter forbrugeren har deltaget i kon-

kurrencen. Henvendelsen skal indeholde oplysninger om, at forbrugeren har givet samtykke til 

at modtage markedsføring, og at det kan trækkes tilbage ved at kontakte leadvirksomheden. Se 

eksempel P og eksempel Q modsætningsvis bagerst i vejledningen. Da der vil være en risiko for, 

at en sådan henvendelse ender i forbrugernes spamfilter, skal leadvirksomheden gøre tiltag, 

der øger sandsynligheden for, at forbrugeren modtager henvendelsen. Det kan ikke udelukkes, 

at leadvirksomheden på anden måde kan sikre, at forbrugeren har oplysninger om leadvirk-

somheden, når forbrugeren ønsker at trække samtykket tilbage. Forbrugerombudsmanden fin-

der dog ikke, at det er tilstrækkeligt, at oplysningerne om leadvirksomheden fremgår, når for-

brugeren afgiver samtykket, eller at forbrugeren evt. kan få oplysningerne ved at henvende sig 

til den virksomhed, der anvender samtykket.  

Samtykket kan også trækkes tilbage over for den virksomhed, der har fået samtykket overdra-

get, og som kontakter forbrugeren (kundevirksomheden). 

 

 

__________________ 

59
 Se tilsvarende i Forbrugerombudsmandens sag nr. 08/05752 og nr. 14/03912 

60
 Det følger af, at det skal være lige så let at tilbagekalde et samtykke, som det var at give det. Se også databeskyttelsesforordnin-

gen artikel 7, litra 3. Der henvises også til databeskyttelsesforordningen artikel 19, hvorefter en dataansvarlig skal give besked 

om sletning eller berigtigelse af oplysninger til dem, den dataansvarlige har videregivet oplysninger til.  

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46499/spamvejledning-2018.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq5brps9jwAhWVgf0HHRQ9By8QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fkontraktvilkaar%2Felektronikbutik%2F&usg=AOvVaw0tE7-76yVpsOkdvKSDLwd8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA56Dxs9jwAhU6gP0HHfLSC60QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fehandel%2Fbeloenning-for-at-modtage-elektronisk-markedsfoering-ikke-i-strid-med-god-markedsfoeringsskik%2F&usg=AOvVaw0waiKR9nj8jXSrqqNA_GZQ


 

SIDE 25 

 

Hvis en leadvirksomhed tydeligt har orienteret en kundevirksomhed om, at en forbruger har 

tilbagekaldt sit samtykke, er det kundevirksomheden, der bærer ansvaret, hvis virksomheden 

henvender sig uden at have et nyt samtykke.  

5.4. Hvis virksomheden ikke henvender sig med markedsføring, kan et samtykke bort-

falde ved passivitet 

Et samtykke kan bortfalde som følge af passivitet. Hvis der går lang tid fra en forbruger giver et 

samtykke, og til at virksomheden bruger samtykket, vil forbrugeren få en forventning om, at 

virksomheden alligevel ikke vil kontakte ham/hende.  

Forbrugerombudsmanden har lagt til grund, at forbrugeren kan have en sådan forventning, hvis 

forbrugeren ikke har hørt fra virksomheden i et års tid efter at have givet et samtykke i en kon-

kurrence
61

.  

 Forbrugerombudsmanden anbefaler dog, at virksomhederne retter henvendelse til 

forbrugeren inden for rimelig tid efter samtykkeafgivelsen. 

  

 

 

__________________ 

61
 Se fælles sagsresumé 14/11402 om flere af Forbrugerombudsmandens sager.  

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/find-sager/forbrugeraftaleloven/samtykker-indhentet-i-konkurrencer-kunne-ikke-bruges-til-at-ringe-op-til-forbrugere/
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Kapitel 6 
Ansvar og straf ved manglende samtykke 

6.1. Aftaler er ugyldige 

En virksomheds aftale med en forbruger er ikke bindende for forbrugeren, hvis aftalen er ind-

gået under en telefonsamtale, som virksomheden har taget initiativ til uden at have et gyldigt 

samtykke fra forbrugeren til at blive kontaktet. Det står i forbrugeraftalelovens § 5. Forbrugeren 

skal stilles, som om aftalen ikke var indgået.  

6.2. Strafferetligt ansvar og medvirken  

Hvis en virksomhed ringer eller sender markedsføring til en forbruger, uden at forbrugeren har 

givet et gyldigt samtykke til at blive kontaktet, kan virksomheden straffes med bøde, hvis virk-

somheden har handlet uagtsomt. Det står i forbrugeraftalelovens § 34, stk. 1, og markedsfø-

ringslovens § 37, stk. 3.  

Det er den virksomhed, der henvender sig (eller på hvis vegne henvendelsen foretages), der er 

ansvarlig for, at et samtykke er lovligt indhentet, og at henvendelsen til forbrugeren foregår 

korrekt.  

Virksomheden skal derfor sikre sig dokumentation
62

 for, at den person, som virksomheden kon-

takter, har givet et gyldigt samtykke til, at virksomheden må henvende sig i markedsføringsøje-

med.63 

Hvis en virksomhed ikke selv indhenter forbrugeres samtykke til at blive kontaktet af virksom-

heden, men køber det af en underleverandør, fx en leadvirksomhed og/eller en leadmægler, er 

virksomheden stadig ansvarlig for, at forbrugernes samtykke er lovligt indhentet. Virksomhe-

den kan altså ikke undgå strafansvar bare ved at lade en underleverandør indhente samtykke.
64

 

Forbrugerombudsmanden har behandlet flere sager om uanmodede telefoniske henvendelser, 

hvor forbrugerne ifølge virksomhederne skulle have givet deres samtykke til at blive kontaktet 

ved at deltage i en konkurrence, som var udbudt af en leadvirksomhed.
65

 Virksomhederne er 

blevet politianmeldt af følgende grunde: 

 Virksomheden markedsførte sig over for en anden person end den, der havde givet 

samtykket.  

 Forbrugerne bestred at have deltaget i de konkurrencer, som de ifølge virksomhe-

derne skulle have deltaget i mod at  give samtykke til at blive kontaktet af virksomhe-

den
66

.  

 

 

__________________ 

62
 Se bl.a. Lovforslag L40 om Lov om Markedsføring fremsat den 12. oktober 2016, spec. bem. til § 2, nr. 14 

63
 I Forbrugerombudsmandens sag nr. 12/00588 havde den erhvervsdrivende indkøbt en række forbrugeres samtykke til at mod-

tage reklame via e-mail fra et svensk firma. I forbindelse med købet havde den erhvervsdrivende dog alene modtaget en mundligt 

tilkendegivelse fra det svenske firma om, at de pågældende e-mailadresser var indhentet korrekt og var godkendt til udsendelse 

af reklamemateriale. Den erhvervsdrivende havde ikke selv foretaget en nærmere kontrol af de købte samtykker inden udsendel-

sen af nyhedsbreve. Da den erhvervsdrivende således ikke kunne dokumentere, at der var afgivet gyldigt samtykke, forelå der en 

overtrædelse af markedsføringslovens § 10 (daværende § 6).  
64

 Se fx dom af 12. januar 2017, Københavns byrets sagsnr. SS 1-19199/2016 (Forbrugerombudsmandens sag nr. 13/04364) 
65

 Se fx Forbrugerombudsmandens sager nr. 18/05273, 18/05391, 18/05788 og 19/03091 
66

 En del af de forbrugere, som klager til Forbrugerombudsmanden, kan dokumentere, at de ikke har deltaget i en konkurrence 

og givet samtykke som påstået af leadvirksomheden. Nogle forbrugere kan dokumentere, at oplysninger om mobilnummer, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO8JS-wNjwAhVDqaQKHTGMAJAQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fretssager%2Fboedevedtagelser%2Fuanmodet-udsendelse-af-emails-i-afsaetningsoejemed%2F&usg=AOvVaw1ZM78sF47brvDDW6D0Kg4B
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu7fCrvdjwAhXMjKQKHadaDLUQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fteleomraadet%2Fteleselskab-og-marketingbureau-doemt-for-ulovligt-telefonsalg%2F&usg=AOvVaw3zxlK73vrc97oVwB5KyUr_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZrfu5vdjwAhVJ2qQKHaBiBg4QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fforbrugeraftaleloven%2Fteleselskaber-betalte-boeder-paa-samlet-over-1-million-kroner-for-ulovligt-telefonsalg%2F&usg=AOvVaw1Udv9TuxGaIP20qpBen2Hr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlhJK_vdjwAhXQPOwKHZROCI4QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fforbrugeraftaleloven%2Fuanmodet-telefonisk-henvendelse%2Fboede-for-ulovligt-telefonsalg%2F&usg=AOvVaw0IDkaEMmMNQLYiKrSmXZnz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9uIDFvdjwAhUiuaQKHRf4BbEQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fboede-for-spam-sendt-ud-via-et-affiliate-netvaerk%2F&usg=AOvVaw3CPK-nJCM66k3k6MDD3VAO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_14XNvdjwAhVS26QKHVAeDnMQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fforbrugeraftaleloven%2Fuanmodet-telefonisk-henvendelse%2Fboede-til-energiselskab-for-ulovligt-telefonsalg%2F&usg=AOvVaw36ku_O7Qq6KmqPsT8a2yzU
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 Virksomheden kunne ikke dokumentere, at forbrugerne havde givet et samtykke til at 

blive kontaktet, da virksomheden ikke sikrede sig dokumentationen for samtykket fra 

leadvirksomheden, inden virksomheden ringede til forbrugerne (og leadvirksomhe-

den er nu gået konkurs el.lign.).  

 Forbrugernes ”samtykke” var ugyldige. Ofte havde det ikke været lige så tydeligt for 

forbrugerne, at formålet med konkurrencen var at indhente forbrugerens samtykke til 

at modtage markedsføring, som hvilke præmier forbrugerne kunne vinde.
67

 

I januar 2017 blev en televirksomhed dømt for overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 4, stk. 

1, ved at have rettet uanmodet telefonisk henvendelse til to forbrugere. Forbrugerne var blevet 

ringet op på baggrund af påståede samtykker givet ved deltagelse i konkurrencer på internettet. 

Leadvirksomheden, der havde solgt forbrugernes oplysninger til televirksomheden, blev dømt 

for medvirken til overtrædelserne. Retten fandt, at da televirksomheden ikke havde sikret sig, 

at forbrugerne havde givet samtykke til opkaldene, havde televirksomheden udvist en sådan 

grad af uagtsomhed, at televirksomheden blev dømt for overtrædelse af forbrugeraftalelovens 

forbud mod uanmodet telefonisk henvendelse. Da leadvirksomheden leverede oplysningerne 

uden at foretage nogen form for sikring af, at forbrugerne havde givet samtykke, havde lead-

virksomheden udvist en sådan grad af uagtsomhed, at leadvirksomheden blev dømt for med-

virken til overtrædelse af forbrugeraftalelovens forbud mod uanmodet telefonisk henven-

delse.
68

  

Vil en virksomhed, der køber forbrugeres samtykke fra en underleverandør, undgå strafansvar, 

skal virksomheden sikre sig, at de indkøbte samtykker er lovligt indhentet,
69

 fx ved at:  

 give underleverandøren klare og tydelige instruktioner om, hvordan et samtykke skal 

indhentes for at være lovligt,  

 sikre sig dokumentation for, at de indkøbte samtykker er gyldige, inden virksomhe-

den henvender sig til de forbrugere, som skulle have givet samtykke
70

, 

 reagere, hvis virksomheden bliver opmærksom på, at der er problemer med de ind-

købte samtykker, fx fordi virksomheden modtager klager.  

Det vil være op til domstolene at afgøre, om virksomheden er ansvarlig, hvis det viser sig, at et 

samtykke ikke er lovligt indhentet. Ovenstående eksempler skal derfor ikke ses som udtryk for, 

hvornår en virksomhed har gjort tilstrækkeligt for at undgå et strafansvar. Det er afgørende, om 

virksomheden har handlet uagtsomt.  

Også andre virksomheder end den virksomhed, der henvender sig til en forbruger, kan blive 

ansvarlige for overtrædelse af forbuddene mod uanmodet henvendelse. Det kan virksomhe-

derne efter reglerne om medvirken. En leadvirksomhed vil fx kunne blive medansvarlig, hvis 

den har udarbejdet konkurrencen og indhentet forbrugernes samtykke til at modtage markeds-

føring på en måde, som ikke opfylder kravene i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven. 

Tilsvarende for en virksomhed, der har formidlet forbrugernes samtykke (typisk kaldet en le-

admægler)
71

.  

 

 

__________________ 

adresse mv., som de skulle have givet i konkurrencen, er forældede med flere år, eller at det af andre årsager er usandsynligt, at 

forbrugeren har deltaget i konkurrencen.  
67

 Se fx Forbrugerombudsmandens sag 18/05788 
68

 Dom af 12. januar 2017, Københavns byrets sagsnr. SS 1-19199/2016 og Forbrugerombudsmandens sag nr. 13/04364 
69

 Dom af 12. april 2018, Retten på Frederiksbergs sagsnr. 7443/2017 og Forbrugerombudsmandens sag nr.  18/04824 
70

 Se fx dom af 12. januar 2017, Københavns byrets sagsnr. SS 1-19199/2016 (Forbrugerombudsmandens sag nr. 13/04364) 
71

 Se fx Forbrugerombudsmandens sag nr. 18/05788 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrkJrUwNjwAhWLCuwKHXiyB64QFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fforbrugeraftaleloven%2Fuanmodet-telefonisk-henvendelse%2Fboeder-for-ulovligt-telefonsalg%2F&usg=AOvVaw2ieI-UQvyzB2S8jihU4Cta
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTw9LWvdjwAhXxwQIHHfzrBtQQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fteleomraadet%2Fteleselskab-og-marketingbureau-doemt-for-ulovligt-telefonsalg%2F&usg=AOvVaw3zxlK73vrc97oVwB5KyUr_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDmOzdvdjwAhXM-aQKHe5WBaEQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fkreditoplysninger%2Flaanefirma-idoemt-boede-paa-10000-kr-for-reklamemail-der-ikke-angav-prisen-paa-laanet%2F&usg=AOvVaw1PI0PechxXKmJb6v7pFx18
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2tsTuvdjwAhVLCewKHdZvAJIQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fteleomraadet%2Fteleselskab-og-marketingbureau-doemt-for-ulovligt-telefonsalg%2F&usg=AOvVaw3zxlK73vrc97oVwB5KyUr_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz36L3vdjwAhVLCuwKHatSBgEQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fforbrugeraftaleloven%2Fuanmodet-telefonisk-henvendelse%2Fboeder-for-ulovligt-telefonsalg%2F&usg=AOvVaw2ieI-UQvyzB2S8jihU4Cta
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Det afgørende er, om virksomheden har handlet uagtsomt.  

For relevant praksis henvises til afsnittene ovenfor og til Forbrugeombudsmandens hjemme-

side under ”Find sag”.  

Bliver en virksomhed opmærksom på, at en forbrugers oplysninger er blevet udsat for chikane-

tilmeldinger, identitetstyveri eller lignende, og at et samtykke, som virksomheden allerede har 

videresolgt til en anden virksomhed, derfor ikke er gyldigt, skal virksomheden underrette 

denne anden virksomhed om, at samtykket ikke er gyldigt.72  

  

 

 

__________________ 

72
 Se Forbrugerombudsmandens sag nr. 14/06765. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie7Nr_vdjwAhWHjKQKHTEmDl8QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Fmedia%2F49122%2F2016-vejledning-om-brug-af-konk-mv-til-indhentelse-af-samtykke.pdf&usg=AOvVaw2Wh3jv_bpgSFVHv0WLcMQS
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Kapitel 7  
Anbefalinger om dokumentation for et samtykke 
 

7.1 Hvilke oplysninger bør virksomheden opbevare for at dokumentere et samtykke 

En virksomhed skal kunne dokumentere, at den har indhentet et gyldigt samtykke fra forbru-

geren til at modtage markedsføring fra virksomheden
73

.  

Som udgangspunkt behøver et samtykke til at modtage markedsføring ikke at være givet skrift-

ligt. Der er ikke nogen formkrav i forhold til afgivelse af samtykke. En forbruger kan derfor give 

sit samtykke til at modtage markedsføring på skrift eller mundtligt, ligesom forbrugeren også 

kan give samtykket digitalt. Da et mundtligt samtykke  er vanskeligt at dokumentere
74

, anbefa-

ler Forbrugerombudsmanden, at virksomheder anmoder om skriftlige eller digitale samtykker. 

Hvis en forbruger ikke mener, at han/hun har givet samtykke til, at en virksomhed må kontakte 

ham/hende, skal virksomheden dokumentere, at forbrugeren har givet et samtykke til mar-

kedsføringen, og at samtykket er frivilligt, informeret, utvetydigt og specifikt. 
75

 

 For at undgå chikanetilmelding, identitetstyveri og andre misforståelser og sikre do-
kumentation for, at forbrugeren har givet samtykke til at blive kontaktet, anbefaler 
Forbrugerombudsmanden en dobbelt opt-in-model. Det betyder, at forbrugeren to 
gange giver sit samtykke, før samtykket anvendes. Fx kan forbrugeren efter at have 
givet samtykke få en e-mail fra virksomheden, hvor han/hun skal bekræfte sit sam-
tykke til at modtage markedsføring ved at trykke på et link. Først når forbrugeren har 
trykket på linket i e-mailen, har forbrugeren givet sit samtykke.  

 

Virksomheden kan alternativt sende en bekræftelse på, at den har modtaget et samtykke til 

markedsføring fra forbrugeren fx på en e-mail, som forbrugeren kan reagere på, hvis forbruge-

ren ønsker at tilbagekalde sit samtykke, eller hvis der er tale om chikanetilmelding. En bekræf-

telsesmail har dog næppe samme bevismæssige vægt som dobbelt opt-in-modellen, da den ikke 

forudsætter en aktiv handling fra forbrugeren. Se også afsnit 5.3. 

Hverken dobbelt opt-in-modellen eller en bekræftelsesmail kan bruges til at ”rette op på”, at et 

samtykke ikke har opfyldt lovgivningens krav, fx fordi det ikke har været tilstrækkeligt infor-

meret. 

Som dokumentation for, at en forbruger har givet samtykke til at modtage markedsføring, vil 

det ikke være nok at registrere forbrugerens oplysninger (navn, adresse og telefonnummer) og 

 

 

__________________ 

73
 Se bl.a. Lovforslag L40 om Lov om Markedsføring fremsat den 12. oktober 2016, spec. bem. til § 2, nr. 14. 

74
 Se fx Forbrugerombudsmandens sag nr. 18/04921. 

75
 Se bl.a. lovforslag L40 om Lov om Markedsføring fremsat den 12. oktober 2016, spec. bem. til § 2, nr. 14 og Forbrugerombuds-

mandens sag nr. 12/00588. Fsva. en anmodning efter forbrugeraftaleloven skal det være udtryk for en ”udtrykkelig og utvetydig 

anmodning gående ud på, at forbrugeren ønsker en telefonisk henvendelse fra den erhvervsdrivende”. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid36aIvtjwAhWOsaQKHcwoA_oQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fspam%2Fen-virksomhed-kunne-ikke-dokumentere-samtykker-til-at-sende-mails%2F&usg=AOvVaw366awXcf8aA1bE8Yd909ZF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4qMqOvtjwAhVD-qQKHaLOBpgQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fretssager%2Fboedevedtagelser%2Fuanmodet-udsendelse-af-emails-i-afsaetningsoejemed%2F&usg=AOvVaw1ZM78sF47brvDDW6D0Kg4B
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tidspunktet for forbrugerens afgivelse af samtykket. Det er Forbrugerombudsmandens opfat-

telse, at registrering af en IP-adresse heller ikke vil være tilstrækkelig dokumentation for, at en 

bestemt person har givet et samtykke til markedsføring.
76

  

En virksomhed skal kunne dokumentere, under hvilke omstændigheder forbrugeren har givet 

sit samtykke til markedsføring, og hvilke oplysninger forbrugeren modtog, da forbrugeren gav 

sit samtykke. Virksomheden skal altså kunne dokumentere, hvilken konkurrence mv. forbruge-

ren gav sit samtykke i, og hvordan den så ud på deltagelsestidspunktet. Da konkurrencesider på 

internettet nemt kan ændres eller fjernes, er det ikke tilstrækkeligt med en url til konkurrencen. 

Konkurrencen kan fx dokumenteres ved skærmprints eller en filmoptagelse af hele flowet, som 

det så ud, da forbrugeren deltog i konkurrencen og gav sit samtykke til at modtage markedsfø-

ring. Dokumentationen skal efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vise hele det flow, for-

brugeren blev præsenteret for i konkurrencen, dvs. fra den bannerreklame, opslag på socialt 

medie mv. forbrugeren klikkede på for at tilgå konkurrencen og frem til forbrugeren gav sit 

samtykke, da det er en helhedsvurdering af hele konkurrenceflowet, om samtykket lever op til 

kravene til et samtykke, se afsnit 3.2. Forbrugerombudsmanden vil derfor efterspørge denne 

dokumentation i en evt. høring af en virksomhed på baggrund af klager fra forbrugere over 

ulovligt telefonsalg. Hvis en virksomhed har anvendt flere forskellige bannerreklamer, opslag 

på sociale medier mv., der førte hen til den konkurrence, forbrugeren deltog og afgav samtykke 

i, og er det ikke muligt at dokumentere, præcis hvilken bannerreklame eller hvilket opslag mv., 

forbrugeren reagerede på for at tilgå konkurrencen, skal virksomheden dokumentere, de ban-

nerreklamer, opslag mv., virksomheden anvendte den dag, forbrugeren deltog i konkurrencen.   

Det er op til domstolene at afgøre, om der er tilstrækkelig dokumentation for, at et samtykke er 

gyldigt givet. 

En virksomhed bør ikke kontakte en forbruger med markedsføring, før virksomheden har mod-

taget tilstrækkelig dokumentation for, at forbrugeren har givet samtykke til at blive kontaktet, 

og virksomheden har konstateret, at samtykket er frivilligt, informeret, utvetydigt og specifikt
77

.  

Hvis forbrugeren ønsker at få oplyst, hvornår og hvordan han/hun har givet sit samtykke til 

markedsføringen, skal virksomheden kunne oplyse det og sende dokumentationen. Se også ka-

pitel 4.  

7.2 Tidsrum for opbevaring af dokumentation 

En virksomhed bør opbevare dokumentation for forbrugerens samtykke, så længe virksomhe-

den ønsker at kontakte forbrugeren og indtil to år efter, at virksomheden sidst har kontaktet 

forbrugeren eller sendt markedsføring. Det skyldes, at et evt. strafansvar forældes efter 2 år
78

.  

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en forbruger ikke har krav på at få slettet de 

personoplysninger om samtykket, som er nødvendige for, at virksomheden kan dokumentere, 

at den har haft et gyldigt samtykke fra forbrugeren til at modtage markedsføring, før et evt. 

 

 

__________________ 

76
 Jf. dom fra Københavns Byret af 12. januar 2017 og Forbrugerombudsmandens sag nr. 13/04364.   

77
 Fsva. en anmodning efter forbrugeraftaleloven skal det være udtryk for en ”udtrykkelig og utvetydig anmodning gående ud 

på, at forbrugeren ønsker en telefonisk henvendelse fra den erhvervsdrivende”. 
78

 Det bemærkes, at ved fortsatte forbrydelser begynder forældelsesfristen først at løbe, når tilstanden ophører, dvs. efter det 

sidste forhold er begået, jf. straffelovens § 94.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS4amYvtjwAhWLraQKHZwBB9QQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2Ffind-sager%2Fmarkedsfoeringsloven%2Fsager-efter-markedsfoeringsloven%2Fteleomraadet%2Fteleselskab-og-marketingbureau-doemt-for-ulovligt-telefonsalg%2F&usg=AOvVaw3zxlK73vrc97oVwB5KyUr_
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strafansvar er forældet
79

. Det skal dog understreges, at det vil afhænge af en konkret vurde-

ring, og at det er Datatilsynet, der fører tilsyn med databeskyttelsesforordningen.  

 

 

__________________ 

79
 Jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra e. 
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Kapitel 8  
Illustrative eksempler 
 

Kapitlet indeholder en række eksempler på, hvordan et samtykke til at modtage markedsføring 

kan indhentes lovligt ved brug af konkurrencer. Det skal understreges, at der er tale om illustra-

tive eksempler, og at en konkurrence kan opbygges på andre måder, der også vil opfylde kra-

vene til et gyldigt samtykke.  

Kapitlet indeholder også eksempler på, hvornår et samtykke ikke overholder lovgivningen. 

Til sidst i kapitlet er der et eksempel på en kvittering, hvor udbyderen af en konkurrence tyde-

ligt oplyser forbrugeren om muligheden for at tilbagekalde et samtykke over for udbyderen 

(leadvirksomheden), og et eksempel på en kvittering hvor det ikke er tydeligt (der henvises til 

kapitel 5.3).  

For så vidt angår spørgsmål om, hvordan virksomheder kan overholde databeskyttelseslovgiv-

ningen, henviser vi til Datatilsynet, herunder Datatilsynets samtykkevejledning. 

Eksempel A  

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor det indhentede samtykke vil opfylde lov-

givningens krav om at være informeret, utvetydig og specifik: 

Billede A1: Bannerreklame, der leder hen til konkurrencens side 1 
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Billede A2: Konkurrencens side 1 

 

 

Samtykket er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi:  

 Det fremgår lige så tydeligt, at forbrugeren skal give et samtykke, som at forbrugeren 

kan deltage i en konkurrence (det er dog ikke en forudsætning for, at et samtykke er 

tilstrækkeligt informeret, at oplysningerne i det grønne felt øverst også fremgår),  

 Det er tydeligt, at forbrugeren skal give samtykke pr. e-mail, sms og telefon over for 

fem virksomheder, og hvem virksomhederne er, da det står i samtykketeksten,  

 Samtykket indhentes på side 1 i konkurrencen, hvor forbrugeren påbegynder sin del-

tagelse i konkurrencen og oplyser e-mailadresse og telefonnummer, 

 Forbrugeren aktivt skal afkrydse ”ja tak” til markedsføring.  

 

Samtykket er tilstrækkeligt specificeret, fordi forbrugeren får oplyst:  

 Hvilke virksomheder forbrugeren kan forvente at blive kontaktet af, 

 hvordan virksomhederne vil kontakte forbrugeren (pr. e-mail, sms, telefonisk), og 

 hvad henvendelserne vil dreje sig om, og hvilken varegruppe forbrugeren kan forvente 

at modtage markedsføring om.  

 

Det fremgår desuden klart, at samtykke kan trækkes tilbage.  



 

SIDE 34 

 

 

Eksempel B 

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor forbrugernes samtykke til at modtage mar-

kedsføring ikke vil kunne anvendes: 

Billede B1: Bannerreklame, der leder hen til konkurrenceside 1 
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Billede B2: Konkurrencens side 1

 

 

Forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring vil ikke kunne anvendes, da samtykket 

ikke er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi: 

÷ Oplysningen om, at forbrugeren skal give et samtykke til markedsføring, er ikke lige så 

tydelig, som at han/hun kan deltage i en konkurrence, da det alene fremgår nederst 

med småt i bannerreklamen og under ”deltag”-feltet. Derfor er det ikke tydeligt, at for-

brugeren giver samtykke til markedsføring, 

÷ Oplysningen om fra hvilke virksomheder og via hvilke kommunikationsformer forbru-

geren vil modtage markedsføring er ikke tydelig, da det enten ikke fremgår, eller alene 

fremgår med småt nederst i bannerreklamen, 

÷ Forbrugeren giver samtykket ved at klikke deltag og har derfor ikke givet samtykke til 

markedsføring ved en aktiv handling. 

 

Samtykket er ikke tilstrækkeligt specificeret, fordi forbrugeren ikke får oplysninger om:  

÷ Hvilke virksomheder som forbrugeren kan forvente at blive kontaktet af, 

÷ hvordan de enkelte virksomheder vil kontakte forbrugeren, og 

÷ hvad henvendelserne vil dreje sig om, og hvilken varegruppe forbrugeren kan forvente 

at modtage markedsføring om. 

 

Det fremgår desuden ikke, at samtykke kan trækkes tilbage.  
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Eksempel C  

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor forbrugernes samtykke til at modtage mar-

kedsføring ikke vil kunne anvendes: 

Billede C1: Opslag på socialt medie, der leder hen til konkurrencens side 1 

 

 

Billede C2: Konkurrencens side 1  
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Billede C3: Konkurrencens side 2  

 

 

Forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring vil ikke kunne anvendes, da samtykket 

ikke er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi: 

÷ Oplysningen om, at forbrugeren skal give et samtykke til markedsføring, er ikke lige så 

tydelig, som at han/hun kan deltage i en konkurrence. Derfor er det ikke tydeligt, at 

forbrugeren skal give samtykke til markedsføring, 

÷ Oplysningen om, hvilke virksomheder forbrugeren skal give samtykke til at modtage 

markedsføring fra er ikke tydelig, da det alene fremgår af en tekst i linkene,  

÷ Forbrugeren skal give samtykke til markedsføring pr. e-mail på side 1, hvorefter for-

brugeren klikker på ”deltag”, men forbrugeren skal på side 2 give samtykke til også at 

modtage markedsføring pr. telefon og sms, hvilket fjerner fokus fra det bredere sam-

tykket på side 2,  

÷ Telefonnummeret oplyses ikke i forbindelse med samtykket, hvilket fjerner forbruge-

rens opmærksomhed fra, at der også gives samtykke til markedsføring pr. telefon og 

sms,  

÷ Det er uklart, hvornår forbrugeren har deltaget i konkurrencen, og derfor om forbru-

gerens samtykke gælder, hvis forbrugeren lukker ”vinduet” ned efter at have sat flue-

ben i samtykkefeltet/-felterne. 

 

Det fremgår desuden ikke, at samtykke kan trækkes tilbage.  

  



 

SIDE 38 

 

Eksempel D  

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor det indhentede samtykke vil opfylde lov-

givningens krav om at være informeret, utvetydig og specifik:  

Billede D1: Opslag på et socialt medie, der leder hen til konkurrencens side 1 
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Billede D2: Konkurrencens side 1 

 

 
 
Billede D3: Pop-up-boks, der dukker op, når man klikker på ”her”  
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Samtykket er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi:  

 Det fremgår lige så tydeligt, at forbrugeren skal give et samtykke, som at forbrugeren 

kan deltage i en konkurrence,   

 Det er tydeligt, at forbrugeren skal give samtykke til at modtage markedsføring pr. e-

mail over for fem virksomheder, og hvilke virksomheder det er, da det står i samtyk-

keteksten (i opslaget på det sociale medier behøver de konkrete virksomheders navne 

ikke også at fremgå), 

 Samtykket indhentes på konkurrencens side 1, hvor forbrugeren påbegynder sin del-

tagelse i konkurrencen,  

 Forbrugeren aktivt skal afkrydse ”ja tak” til markedsføring.  

 

Samtykket er tilstrækkeligt specificeret, fordi forbrugeren får oplyst:  

 Hvilke virksomheder forbrugeren kan forvente at blive kontaktet af, 

 hvordan de enkelte virksomheder vil kontakte forbrugeren (pr. e-mail), og 

 hvad henvendelserne vil dreje sig om, og hvilken varegruppe forbrugeren kan forvente 

at modtage markedsføring om.  

Det fremgår desuden klart, at samtykke kan trækkes tilbage.  

Eksempel E  

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor forbrugernes samtykke til at modtage mar-

kedsføring ikke vil kunne anvendes:  

Billede E1: Bannerreklame, der leder hen til konkurrencen 
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Billede E2: Konkurrencens side 1  

 

 

Forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring vil ikke kunne anvendes, da samtykket 

ikke er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi: 

÷ Oplysningen om, at forbrugeren skal give et samtykke til markedsføring, er ikke lige så 

tydelig, som at han/hun kan deltage i en konkurrence, da oplysningen kun står i sam-

tykketeksten. Derfor er det ikke tydeligt, at forbrugeren skal give samtykke til mar-

kedsføring, 

÷ Feltet ved ”ja tak” til markedsføring er afkrydset på forhånd, så forbrugeren giver ikke 

sit samtykke til at modtage henvendelser med markedsføring ved en aktiv handling.  

 

Samtykket vil heller ikke være tilstrækkeligt specificeret, fordi: 

 

÷ Forbrugeren får ikke oplysning om, hvilke produkter han/hun vil blive kontaktet om. 

.  
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Eksempel F  

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor det indhentede samtykke vil opfylde lov-

givningens krav om at være informeret, utvetydig og specifik: 

Billede F1: Bannerreklame, der leder hen til konkurrencens side 1 
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Billederne F2 og F3: Konkurrencens sid 1 og pop-up-boks, når der klikkes på ”her” 

  

 

Samtykket er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi:  

 Det fremgår lige så tydeligt, at forbrugeren skal give et samtykke som, at forbrugeren 

kan deltage i en konkurrence,  

 det er tydeligt, at forbrugeren skal give samtykke til at blive ringet op af fem virksom-

heder, og hvilke virksomheder det er (i bannerreklamen behøver de konkrete virk-

somheders navne ikke også at fremgå), 

 Samtykket indhentes på konkurrencens side 1, hvor forbrugeren påbegynder sin del-

tagelse i konkurrencen,  

 Forbrugeren aktivt skal afkrydse ”ja tak” til markedsføring.  

 

Samtykket er tilstrækkeligt specificeret, fordi forbrugeren får oplyst:  

 Hvilke virksomheder forbrugeren kan forvente at blive kontaktet af, 

 hvordan de enkelte virksomheder vil kontakte forbrugeren (pr. telefon), og 

 hvad henvendelserne vil dreje sig om, og hvilken varegruppe forbrugeren kan forvente 

at modtage markedsføring om.  

Det fremgår desuden klart, at samtykke kan trækkes tilbage.  

Eksempel G  

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor forbrugernes samtykke til at modtage mar-

kedsføring ikke vil kunne anvendes:  
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Billede G1: Forsiden af konkurrencen 

 

 

Forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring vil ikke kunne anvendes, da samtykket 

ikke er tilstrækkeligt tydeligt (informeret, specificeret og utvetydigt), fordi: 

÷ Oplysningen om, at forbrugeren skal give et samtykke til markedsføring, er ikke lige så 

tydelig som at han/hun kan deltage i en konkurrence. Derfor er det ikke tydeligt, at 

forbrugeren skal give samtykke til markedsføring, 

÷ Oplysningen om, at forbrugeren skal give et samtykke til markedsføring, er derudover 

uklart formuleret, så det ikke er tydeligt for forbrugeren, at han/hun giver et samtykke 

til at modtage markedsføring, 

÷ Det fremgår ikke klart, om forbrugeren giver samtykke til markedsføring fra mange 

forskellige virksomheder, hvilke virksomheder det er, på hvilke kommunikationsfor-

mer forbrugeren vil modtage markedsføringen,  

÷ Samtykkefeltet er forhåndsafkrydset, så forbrugeren giver ikke sit samtykke til at mod-

tage henvendelser med markedsføring ved en aktiv handling. 

 

Det fremgår desuden ikke, at samtykke kan trækkes tilbage. 

Eksempel H  

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor forbrugernes samtykke til at modtage mar-

kedsføring ikke vil kunne anvendes: 
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Billede H1: Konkurrencens forside 

 

 

Forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring vil ikke kunne anvendes, da samtykket 

ikke er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi: 

÷ Oplysningen om, at forbrugeren skal give et samtykke til markedsføring, er ikke lige så 

tydelig, som at han/hun kan deltage i en konkurrence, da oplysningen kun står i pop-

up vinduet. Derfor er det ikke tydeligt, at forbrugeren skal give samtykke til markeds-

føring, 

÷ Oplysningen om, hvilke virksomheder forbrugeren giver samtykke til at modtage mar-

kedsføring fra og via hvilke kommunikationsformer fremgår ikke tydeligt, da det alene 

fremgår af tekst i linket, 

 

Det fremgår desuden ikke, at samtykke kan trækkes tilbage.  

Eksempel I  

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor det indhentede samtykke vil opfylde lov-

givningens krav om at være informeret, utvetydig og specifik: 
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Billede I1: Konkurrencens forside 

 

 

Samtykket er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi:  

 Det fremgår lige så tydeligt, at forbrugeren skal give et samtykke, som at forbrugeren 

kan deltage i en konkurrence,  

 Samtykket indhentes på konkurrencens forside, hvor forbrugeren påbegynder sin del-

tagelse i konkurrencen og oplyser sin e-mailadresse og sit telefonnummer, 

 Det fremgår tydeligt, at forbrugeren giver samtykke til at modtage markedsføring fra 

fem virksomheder om flere forskellige produkter, hvilke virksomheder det er, og på 

hvilke kommunikationsformer forbrugeren vil modtage markedsføringen, da det 

fremgår af samtykketeksten og i nær tilknytning til samtykketeksten (det er tilstræk-

keligt, at det i linket specificeres, hvilke kommunikationsformer de enkelte virksom-

heder vil anvende, og de produkter markedsføringen vil handle om), 

 Forbrugeren aktivt skal afkrydse ”ja tak” til markedsføring, 

 

Det fremgår desuden klart, at samtykke kan trækkes tilbage. 
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Eksempel J 

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor forbrugernes samtykke til at modtage mar-

kedsføring ikke vil kunne anvendes:  

Billede J1: Konkurrencens forside 
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Billede J2: Når der scrolles ned i bunden af konkurrencens forside  

 

 

Forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring vil ikke kunne anvendes, da samtykket 

ikke er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi: 

÷ Oplysningen om, at forbrugeren skal give et samtykke til markedsføring, er ikke lige så 

tydelig, som at han/hun kan deltage i en konkurrence, da oplysningen kun står med 

småt på forsiden og i samtykketeksten, mens fokus er på præmien og spørgsmålene. 

Derfor er det ikke tydeligt, at forbrugeren skal give samtykke til markedsføring, 

÷ Forbrugeren bliver ikke tydelig oplyst om, at formålet med konkurrencen er at ind-

hente samtykke til at modtage markedsføring, inden forbrugeren påbegynder sin del-

tagelse i konkurrencen, dvs. scroller ned, da det alene står med småt på forsiden, 

÷ Det er ikke tydeligt, hvilke virksomheder forbrugeren skal give samtykke til at mod-

tage markedsføring fra, da det alene fremgår af teksten i linket (det kan specificeres i 

linket, hvilke produkter virksomhederne vil markedsføre over for forbrugeren). 
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Eksempel K 

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor det indhentede samtykke vil opfylde lov-

givningens krav om at være informeret, utvetydig og specifik:  

Billede K1: Bannerreklame, der leder hen til konkurrencens side 1 

 

 

Billede K2: Side 1 i konkurrencen 
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Billede K3: Pop-up-boks som fremkommer, når man klikker på “her” 

 

 

Samtykket er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi:  

 Det fremgår lige så tydeligt, at forbrugeren skal give et samtykke, som at forbrugeren 

kan deltage i en konkurrence, 

 Samtykket indhentes på konkurrencens forside, hvor forbrugeren påbegynder sin del-

tagelse i konkurrencen og oplyser sin e-mailadresse og telefonnummer (i eksemplet 

fremgår det af den blå boks, at forbrugeren skal give et samtykke for at deltage i kon-

kurrencen. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt også at have afsnittet i højre 

hjørne om, at det er en forudsætning for deltagelse i konkurrencen, at forbrugeren si-

ger ja tak til at blive ringet op og modtage nyhedsbreve fra virksomhederne i koncer-

nen), 

 Det fremgår tydeligt, at forbrugeren giver samtykke til markedsførings fra tre virksom-

heder om flere forskellige produkter, og da virksomhederne alle er i en konkret kon-

cern, er det tilstrækkeligt, at virksomhederne fremgår af linket med oplysningerne, der 

kun ét klik væk og er i en overskuelig samlet oversigt, 

 Forbrugeren aktivt skal afkrydse ”ja tak” til markedsføring. 

Det fremgår desuden klart, at samtykke kan trækkes tilbage.  
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Eksempel L 

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor forbrugernes samtykke til at modtage mar-

kedsføring ikke vil kunne anvendes: 

 
Billede L1: Forsiden af konkurrencen 

 

 

Samtykket vil ikke være tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt) eller specificeret, 

fordi: 

÷ Forbrugeren får ikke oplysning om, hvilke produkter han/hun vil blive kontaktet om, 

÷ Det er ikke afgrænset, hvilke virksomheder forbrugeren giver samtykke til at blive 

kontaktet af. Det er ikke tilstrækkeligt at skrive blandt andet. Det vil kun være de virk-

somheder, der er oplyst, som forbrugeren giver samtykke til, 

÷ Det fremgår ikke klart, hvordan de enkelte virksomheder vil kontakte forbrugeren, da 

der alene står ”nyhedsbreve eller opringninger” i samtykketeksten (det kan specifice-

res i et link). 
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Eksempel M 

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor det indhentede samtykke vil opfylde lov-

givningens krav om at være informeret, utvetydig og specifik:  

Billede M1: Opslag på socialt medie, der leder hen til konkurrencen 
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Billede M2: Side 1 i konkurrencen 

 

Samtykket er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi:  

 Det fremgår lige så tydeligt, at forbrugeren skal give et samtykke som tilbuddet om at 

deltage i konkurrencen,  

 Samtykket indhentes på konkurrencens side 1, hvor forbrugeren påbegynder sin del-

tagelse i en konkurrence og indtaster e-mailadressen, 

 Det fremgår tydeligt, at forbrugeren skal give samtykke til at modtage markedsføring 

fra fem virksomheder, hvilke virksomheder det er, og at markedsføringen vil blive 

sendt pr. e-mail, da det fremgår af samtykketeksten og i nær tilknytning til samtykke-

teksten,  

 Forbrugeren aktivt skal afkrydse ”ja tak” til markedsføring. 

 

Samtykket er tilstrækkeligt specificeret, fordi forbrugeren får oplyst: 

 Hvilke virksomheder som forbrugeren kan forvente at blive kontaktet af, 

 hvordan virksomhederne vil kontakte forbrugeren (pr. e-mail) og 
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 hvad henvendelserne vil dreje sig om, og hvilken varegruppe forbrugeren kan forvente 

at modtage markedsføring om.  

Det fremgår desuden klart, at samtykke kan trækkes tilbage.  

Eksempel N 

vFølgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor forbrugernes samtykke til at modtage 

markedsføring ikke vil kunne anvendes:  

Eksempel N: Annonce på socialt medie, der leder hen til konkurrencen, samt det efter-

følgende konkurrenceflow  

N1               N2 
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N3            N4 

  

N5             N6 
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N7              N8 

  

 

 

Forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring vil ikke kunne anvendes, fordi samtykket 

ikke er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi: 

÷ Oplysningen om, at forbrugeren skal give et samtykke til markedsføring, er ikke lige så 

tydelig, som at han/hun kan deltage i en konkurrence, da oplysningen kun står i sam-

tykketeksten. Derfor er det ikke tydeligt, at forbrugeren skal give samtykke til mar-

kedsføring, 

÷ Oplysningen om, hvem forbrugeren kan forvente at modtage markedsføring fra og via 

hvilke kommunikationsformer ikke er tydelig, da det alene fremgår af en tekst i linket 

og til dels af samtykketeksten,  

÷ Forbrugeren ikke bliver oplyst om, at formålet med konkurrencen er at indhente sam-

tykke til at modtage markedsføring, inden forbrugeren påbegynder sin deltagelse i 

konkurrencen, 

 

Markedsføringen i konkurrencen er endvidere vildledende, fordi:  

 

÷ Konkurrencen indeholder flere vildledende elementer, som fx at forbrugeren får et 

gratis gavekort ved at swipe op, at der er kort tid tilbage at deltage i mv.  

 

 

Eksempel O 

Følgende eksempel illustrerer en konkurrence, hvor forbrugernes samtykke til at modtage mar-

kedsføring ikke vil kunne anvendes:  
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Billede O1 og O2: Bannerreklame, der leder hen til konkurrencens side 1, hvor tekst skal 

foldes ud 

  

 

 

Billede O3: Konkurrencens side 1 

 

Forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring vil ikke kunne anvendes, da samtykket 

ikke er tilstrækkeligt tydeligt (informeret og utvetydigt), fordi: 
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÷ Oplysningen om at forbrugeren skal give et samtykke til markedsføring, er ikke lige så 

tydelig, som at han/hun kan deltage i en konkurrence, da oplysningen kun står i opsla-

get på det sociale medie, når testen foldes ud, samt i samtykketeksten. Derfor er det 

ikke tydeligt, at forbrugeren skal give samtykke til markedsføring, 

÷ Oplysningen om, hvem forbrugeren vil modtage markedsføring fra fremgår ikke tyde-

ligt, da det alene står af en tekst i linket. Såfremt virksomhedernes navne havde stået i 

samtykketeksten, ville det havde været uoverskueligt pga. det store antal virksomheder.  
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Eksempel P 

Følgende eksempel illustrerer en kvittering fra en konkurrenceudbyder (leadvirksomhed), 

der vil kunne anvendes, da det er tydeligt, at samtykket kan trækkes tilbage over for udbyde-

ren (leadvirksomheden): 

Billede P1: Anvendelig kvitteringsmail fra en konkurrenceudbyder (leadvirksomhed) 
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Eksempel Q 

Følgende eksempel illustrerer en kvittering fra en konkurrenceudbyder (leadvirksomhed), 

der ikke vil kunne anvendes, da det ikke er tydeligt, at samtykket kan trækkes tilbage over for 

udbyderen (leadvirksomheden):  

Billede Q1: Ikke-anvendelig kvitteringsmail fra en konkurrenceudbyder (leadvirksomhed) 
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