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Om house2succeed

Vi er kendt for at:

Vi tror på, at fremtidens vindere er dem, der formår at skabe god og 

sammenhængende kundeoplevelse!

Signe Orlandi Langgaard

• 20 års erfaring med salg, 
kundeservice og forandringsledelse 
blandt mellemledere og 
medarbejder

• Ekspert i Salgsfremmende 

Kundeoplevelse

Malene Jordt Andersen

• 20 års erfaring med ledelse, 
kommunikation og 
markedsføring 

• Ekspert i Effektiv Markedsføring



Formålet med data?

Effektiv markedsføring er i dag baseret på data!

Kunderne forventer, at vi ved noget om dem 

– især hvis de har handlet hos os før!



Det vi vil undgå – og som GDPR vil forhindre!



GDPR – forsøg på at give os kontrollen tilbage 

Alm. transaktion Profilering

Bruger I kundedata til markedsføring og profilering?

Profilering kræver samtykke. Profilering defineres som 

”enhver form for automatisk behandling af personlige 

oplysninger, der har til formål at vurdere bestemte personlige 

forhold vedrørende en fysisk person eller analysere eller 

forudsige navnlig den fysiske persons erhvervsevne, 

økonomiske situation, opholdssted, sundhed, personlige 

præferencer, pålidelighed eller adfærd”. 

Ved behandling af kundedata 

kræves ikke samtykke, hvis 

behandlingen er nødvendig for, at 

rettigheder kan fastlægges og gøres 

gældende. Det betyder, at man ikke 

må registrere unødvendige ting om sin 

kunde, fx fødselsdata, interesser mv.



Your Phone Is Listening and it's 
Not Paranoia

According to Dr. Peter Hannay (senior security 
consultant for cybersecurity firm Asterisk, and 
former lecturer and researcher at Edith 
Cowan) your smartphone actually pay 
attention and record you.

BUT: There needs to be a trigger, like ”Hey 
Siri” or ”Okay Google” for example . Without 
these triggers, there's no recording, with just 
some general metrics being sent to your 
service provider. This might not seem a cause 
for an alarm, but when it comes to apps like 
Facebook, no one knows what the triggers 
are. In fact, there could be thousands.

https://www.vice.com/en_au/article/wjbzzy/y
our-phone-is-listening-and-its-not-paranoia

GDPR har øget vores opmærksomhed

https://www.vice.com/en_au/article/wjbzzy/your-phone-is-listening-and-its-not-paranoia


Hvad er digital markedsføring?

MERSALG/
LOYALITET

KØB

OVERVEJELSE

KENDSKAB/
BEHOV

DATAOPSAMLING OG –BEHANDLING 
MED HENBLIK PÅ PROFILERING OG MÅLRETTET SALG & MARKEDSFØRING



Laver I digital markedsføring?



Tjekliste

❑ Dokumenteret samtykke

❑ Databehandleraftaler

❑ Persondatapolitik og cookiepolitik på jeres 

hjemmeside?

❑ Cookieaccept og cookiedeklaration på 

jeres hjemmeside?

❑ Hjemmelliste og politik for markedsføring



Samtykke er nødvendigt, hvis I vil:

• Sende e-mails eller sms til jeres kunder (både 

erhvervs- og privatkunder) med henblik på at 

sende markedsføring

• Registrere personlige oplysninger omkring 

interesser, præferencer, fødselsdato og lign., som 

ikke er nødvendige for at levere den købte vare 

(fx CRM, loyalitetsprogrammer)

• Gemme og behandle data om kunders 

brugeradfærd på fx hjemmeside, som kan 

tilbageføres til en fysisk person (fx ifm. marketing 

automation, retargeting annoncering)



Hvad er et samtykke?

Når en fysisk person 

frivilligt og utvetydigt 

bekræfter, at du må 

”behandle” 

vedkommendes 

personoplysninger til 

klart informerede og 

specificerede formål!



Eksempel:

Frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt!

Jeg giver hermed samtykke til, at MENY må sende mig e-mails, 

sms'er, mms'er samt lignende meddelelser vedrørende tilbud på 

varer, nyheder, deltagelse i konkurrencer samt 

servicemeddelelser om min brug af MENY.dk. Jeg kan til enhver 

tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Dagrofa ApS. Jeg 

accepterer samtidig, at MENY kan behandle personoplysninger 

om mig som nærmere anført i disse vilkår og betingelser og den 

tilhørende persondatapolitik. *

* Her kan I linke til en side, hvor der både står jeres personadatpolitik og 
cookiepolitik

https://meny.dk/vilkaar-betingelser


• Selve informationen skal som minimum 

bestå i oplysninger om jeres persondata-

/privatlivspolitik: 

➢ den dataansvarliges identitet 

➢ formålet med den påtænkte 

behandling 

➢ hvilke oplysninger, der behandles og 

➢ hvilken behandling, der finder sted 

• Skal oplyse den registrerede om, at et 

samtykke til enhver tid kan trækkes 

tilbage. 

• Skal som minimum være lige så nemt at 

trække samtykke tilbage, som det var at 

afgive det

Minimumskrav til indhentning af samtykke



HUSK, selvom det er lovligt, skal kunden ALTID kunne afmelde sig!

Eksempler

!



Deltag i 

konkurrence –

afgiv samtykke?

Service e-mail, fx ”vi 

er flyttet”/ el. nye 

funktionaliteter” ?

Kundetilfredsheds-

undersøgelse via 

mail/sms?

Tak for dit køb. Vil du 

anmelde 

kundeoplevelse hos 

os?

HUSK, selvom det er lovligt, skal kunden ALTID kunne afmelde sig!

Foto fra event?
Eksempler

Tip-en-ven-

funktioner?

Når man først har 

samtykke, så gælder 

det for altid!

Må man sætte kryds på 

forhånd?

Må man tracke IP-

adresser uden 

samtykke?

Må man lave lead

scoring uden 

udtrykkeligt samtykke?

✓






!!

!!

!

!



Husk at få samtykke til cookies på hjemmesiden

Eksempel 1(fra di.dk):

• Ved at benytte di.dk og 
danskindustri.dk accepterer du, at der 
anvendes cookies. Vi anvender 
cookies til webstatistik, analyse og 
markedsføring. Cookies er også 
nødvendige for en række funktioner 
på sitet, og for at indholdet kan vises. 
Derudover benytter di.dk tjenester fra 
tredjeparter, som også sætter cookies 
i forbindelse med funktioner, 
webanalyse, marketing og sociale 
medier. Læs mere om vores brug af 
cookies.

Læs mere cookiebekendtgørelsen fra 2011

https://www.danskindustri.dk/om-di/omdidk/cookies/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279


Her kan I linke til en side, hvor der både står jeres persondatapolitik og 
cookiepolitik



Husk cookiedeklaration

Hvordan:

• Cookiebot.com 
(gratis under 100 sider –

pragmatisk løsning)

• Cookieinformation.com

(med livrem og seler) 

FDHI har lavet en fin 

beskrivelse af de 

nuværende cookieregler:

https://www.fdih.dk/jura/p

ersondataforordning/spor

gsmal-svar/gaelder-der-

nye-regler-for-cookies-

efter-gdpr



Husk at dokumentere hjemmel og politik

1. Skriv ned hvilket gyldigt hjemmel, I 

har for at indsamle, opbevare og 

behandle specifikke kundedata

2. Skriv jeres politik ned for:

• Hvilke (IT-)systemer I bruger for 

registrering, opbevaring og 

behandling af data

• Hvilke data der ligger i de 

forskellige IT-systemer

• Hvordan data skal vedligeholdes

og hvor længe de må bruges 

(gyldighedsperiode)

• Hvem der har adgang til data



”Du må også sende markedsføring til en tidligere kunde, der ikke har givet et 

samtykke, hvis det er markedsføring om produkter, der er tilsvarende med dem, 

kunden har købt. Det forudsætter, at kunden i forbindelse med købet oplyste om, at 

du vil sende markedsføring til kunden om tilsvarende produkter, og at kunden fik 

mulighed for at frabede sig det. Det følger af markedsføringslovens § 10, stk. 2.”

Tidligere kunder – samme produkt?

Kilde: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/50495/20180525-gdpr.pdf



Kundedata = god kundeoplevelse => øget salg

MEN HUSK! 

1. Brug jeres fornuft! Stil jer selv spørgsmålene: 

• Hvad giver værdi for kunderne? 

• Ville jeg selv synes, det gav værdi, hvis det var mig, der var 

kunde?

2. Kvalitet frem for kvantitet!

Hvor går grænsen?



Tjekliste

❑ Kan I dokumentere, at I har indhentet gyldigt samtykke 

på alle, som I sender e-mail markedsføring til?

❑ Har I oplagt en persondatapolitik og cookiepolitik på 

jeres hjemmeside?

❑ Har I sørget for implementering af cookieaccept og 

cookiedeklaration på jeres hjemmeside?

❑ Har I skrevet en hjemmelliste og lavet en politik for 

markedsføring, så I til enhver tid kan dokumentere, at I 

har en gyldig hjemmel til at indsamle data om kunden, 

fx fødselsdag, madpræferencer, deltagelse på sidste 

event mv.

❑ Har I styr på jeres databehandleraftaler (medie 

bureauer, CRM-udbydere, trykkeri etc.)



Spørgsmål?
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