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Lagringen av kakor kräver ett aktivt samtycke från internetanvändaren
En på förhand ikryssad ruta räcker alltså inte
Den tyska sammanslutningen av konsumentskyddsorganisationer har vid tyska domstolar invänt
mot att det tyska bolaget Planet49 använder en på förhand ikryssad ruta genom vilken
internetanvändare som vill delta i en reklamtävling online ger sitt samtycke till lagringen av kakor.1
Kakorna syftar till att samla in information för reklamändamål för produkter som Planet49:s
samarbetspartners erbjuder.
Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) har efterfrågat EU-domstolens tolkning
av unionsrätten avseende skydd för privatlivet inom ramen för elektronisk kommunikation.2
Domstolen slår fast i den dom som meddelas idag att en på förhand ikryssad ruta som användaren
av en webbplats måste avmarkera för att inte lämna samtycke inte innebär att användaren på ett
giltigt sätt har lämnat det samtycke till att kakor ska kunna lagras och hämtas i dennes
terminalutrustning, som denne måste lämna.
Denna slutsats påverkas inte av om den lagrade eller hämtade informationen i användarens
terminalutrustning utgör personuppgifter eller inte. Unionsrätten syftar nämligen till att skydda
användaren från intrång i hans eller hennes privatliv, bland annat mot risken att hemliga
identifieringsuppgifter eller liknande ger tillträde till användarnas terminalutrustning utan deras
kännedom.
Domstolen betonar att samtycket måste vara särskilt. Den omständigheten att en användare
trycker på knappen för att delta i reklamtävlingen räcker alltså inte för att det ska anses att
användaren har lämnat ett giltigt samtycke till lagring av kakor.
Domstolen slår också fast att den information som tjänsteleverantören ska lämna till användaren
omfattar kakornas funktionstid samt möjligheten för tredje part att få tillgång eller inte till dessa
kakor.
PÅPEKANDE: Begäran om förhandsavgörande gör det möjligt för domstolarna i medlemsstaterna att, i ett
mål som pågår vid dem, vända sig till EU-domstolen med frågor om tolkningen av unionsrätten eller om
giltigheten av en unionsrättsakt. EU-domstolen avgör inte målet vid den nationella domstolen. Det är den
nationella domstolen som ska avgöra målet i enlighet med EU-domstolens avgörande. Detta avgörande är
på samma sätt bindande för de övriga nationella domstolar där en liknande fråga uppkommer.
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Kakor (cookies) är textfiler som leverantören av en webbplats lagrar i webbplatsanvändarens dator och, när
användaren går in på webbplatsen igen, kan hämta på nytt för att underlätta navigeringen på internet, för att underlätta
transaktioner eller för att hämta information om användarens beteende.
2
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och
integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation)
(EGT L 201, 2002, s. 37), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den
25 november 2009 (EUT L 337, 2009, s. 11), Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995
om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter (EGT L 281, 1995, s. 31), och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 2016, s. 1).
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