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Placering af cookies kræver et aktivt samtykke fra internetbrugerne
Et forudafkrydset felt er således utilstrækkeligt
Den tyske forbundssammenslutning af forbrugerforeninger anfægter for de tyske retter det tyske
selskab Planet49’s anvendelse i forbindelse med salgsfremmende onlinekonkurrencer af et
forudafkrydset felt, hvormed de internetbrugere, der ønsker at deltage, udtrykker deres samtykke til
placering af cookies 1. Disse cookies har til formål at indsamle oplysninger til reklameformål for
Planet49’s samarbejdspartneres varer.
Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) har anmodet Domstolen om at fortolke EU-retten
vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred i forbindelse med elektronisk kommunikation2.
I dommen af dags dato fastslår Domstolen, at det samtykke, som brugeren af et internetwebsted
skal afgive til placering og konsultation af cookies på dennes udstyr, ikke er gyldigt afgivet ved
hjælp af et forudafkrydset felt, som denne bruger skal vælge fra for at nægte at give sit samtykke.
Det har ingen betydning for dette resultat, om de oplysninger, der er lagret eller konsulteret på
brugerens udstyr, udgør personoplysninger eller ej. EU-retten har nemlig til formål at beskytte
brugeren mod indgreb i dennes privatsfære, navnlig mod risikoen for, at skjulte identifikatorer eller
andre tilsvarende anordninger kommer ind i dennes terminal uden den pågældendes viden.
Domstolen fremhæver, at samtykket skal være specifikt, således at det forhold, at en bruger
trykker på knappen for at deltage i en salgsfremmende konkurrence, ikke er tilstrækkeligt for at
lægge til grund, at denne gyldigt har afgivet sit samtykke til placering af cookies.
Domstolen fastslår desuden, at de oplysninger, som tjenesteudbyderen skal give brugeren,
omfatter oplysninger om cookiernes funktionsvarighed og om, hvorvidt tredjemand har mulighed
for at få adgang til disse cookier eller ej.
BEMÆRKNING: Gennem en præjudiciel forelæggelse kan retterne i medlemsstaterne i forbindelse med
retssager, der verserer for dem, forelægge Domstolen spørgsmål vedrørende fortolkningen af EU-retten eller
gyldigheden af en EU-retsakt. Domstolen træffer ikke afgørelse i den nationale retstvist. Det tilkommer den
nationale ret at afgøre sagen i overensstemmelse med Domstolens afgørelse, der på tilsvarende måde er
bindende for andre nationale retter i sager vedrørende en tilsvarende problemstilling.

1

Cookier er filer, som udbyderen af et internetwebsted placerer på brugeren af dette websteds computer og som
udbyderen kan få adgang til igen, når brugeren aflægger et nyt besøg på webstedet, for at lette navigationen på
internettet eller transaktioner eller for at opnå oplysninger om denne brugers adfærd..
2
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.7.2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse
af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk
kommunikation) (EUT 2002, L 201, s. 37), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af
25.11.2009 (EUT 2009, L 337, s. 11); Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24.10.1995 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT
1995, L 281, s. 31) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.4. 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT 2016, L 119, s. 1).
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