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Agenda – spørsmål som vil bli belyst
•

Del 1: Hva har europeiske datatilsyn gitt av
overtredelsesgebyr?

•

Del 2: Hva kan den behandlingsansvarlige gjøre for å
redusere risikoen for overtredelsesgebyr?

Del 1:
Hva har europeiske datatilsyn gitt av
overtredelsesgebyr?

Hvor mye er gitt gebyrer?

2020

Hittil i 2021

Totalt

171 574 036 EUR

1 031 612 914 EUR

1 277 213 802 EUR

339 overtredelsesgebyr

277 overtredelsesgebyr

772 overtredelsesgebyr

Kilde: GDPR Enforcement Tracker https://www.enforcementtracker.com/?insights

Hva blir virksomheter bøtelagt for?

1

2

3

4

5

Generelle
prinsipper

Manglende
informasjon
(GDPR art. 12–14)

Tekniske og
organisatoriske tiltak for
sikkerhet

Registrertes
rettigheter

(GDPR art. 5)

Manglende
behandlingsgrunnlag
(GDPR art. 6, 9 og 10)

(GDPR art. 15–22)

(GDPR art. 32)

781 847 864 EUR
(165 bøter)

234 938 895 EUR
(56 bøter)

176 162 312 EUR
(278 bøter)

67 619 319 EUR
(165 bøter)

16 195 825 EUR
(73 bøter)

Kilde: GDPR Enforcement Tracker https://www.enforcementtracker.com/?insights

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Bot: 5 millioner EUR (desember 2020)
Fakta: BBVA sendte markedsføringshenvendelser til kunder og andre
uten rettslig grunnlag. Bankens app hadde forhåndsutfylt samtykke for
deling av opplysninger med tredjeparter.

Vodafone Spain
Bot: 8,15 millioner EUR (mars 2021)
Fakta: Vodafone rettet telefonmarkedsføring mot personer som enten
ikke hadde samtykket til dette eller reservert seg. Hadde ikke
tilstrekkelige systemer for "vasking" og sletting.

CaixaBank S.A.
Bot: 6 millioner EUR (januar 2021)
Fakta: CaixaBank delte kundeopplysninger med alle selskaper innad i
CaixaBank-gruppen basert på berettigede interesser. Informasjonen
som ble gitt til kundene, var ikke tilstrekkelig. Kundene ble ikke gitt
muligheten til å nekte slik behandling – måtte sende brev til hver enkelt
selskap.

Equifax Iberica S.L.
Bot: 1 million EUR (april 2021)
Fakta: Equifax samlet inn gjeldsopplysninger om personer fra offentlige
kilder uten samtykke fra individene.

Unser Ö-Bonus Club GmbH
Bot: 2 millioner EUR (august 2021)
Fakta: Tilbyder av lojalitetsprogrammer brukte personopplysninger om
2,3 millioner kunder til profilering uten å innhente tilstrekkelig samtykke
og uten å informere kundene. Selskapet samlet inn og analyserte
opplysninger om brukeratferd og solgte disse videre til
markedsføringspartnere.

Amazon Europe Core S.à.r.l.
Bot: 756 millioner EUR (juli 2021)

Fakta: Ikke offentliggjort ennå. Bakgrunn er klage fra
franske La Quadrature du Net til CNIL (men CNPD tok
over). Gjelder trolig Amazons markedsføringspraksis:
Bruker kundedata for målrettet markedsføring uten gyldig
samtykke.

Google LLC + Google Ireland
Bot: 60 + 40 millioner EUR (desember 2020)
Fakta: Google.fr brukte informasjonskapsler for annonseformål uten å
innhente gyldig samtykke fra brukerne og gi tilstrekkelig informasjon.

Amazon Europe Core S.à.r.l.
Bot: 35 millioner EUR (desember 2020)
Fakta: Amazon brukte informasjonskapsler på Amazon.fr for målrettet
markedsføring uten å innhente gyldig samtykke fra brukerne eller gi
tilstrekkelig informasjon. Ikke klart for brukere at informasjonskapsler ble
brukt til annonsesporing.

Vodafone Italia S.p.A.
Bot: 12 millioner EUR (november 2020)
Fakta: Vodafone kjøpte lister med kontaktinformasjon om mer enn 4,5
millioner personer fra eksterne leverandører og ringte disse uten rettslig
grunnlag. Selskapet ringte fra ikke-registrerte numre.

Eni Gas e Luce (Egl)
To bøter: 8,5 + 3 millioner EUR (desember 2019)
Fakta: Eni ringte til flere personer som hadde reservert seg mot telesalg,
og hadde ikke rutiner for å sjekke at personene hadde reservert seg mot
slik markedsføring. Eni tok over kundeavtaler fra andre strøm- og
gassleverandører uten å informere kundene om dette.

TIM S.p.A.
Bot: 27,8 millioner EUR (februar 2020)
Fakta: Telekomselskapet bedrev nokså aggressiv markedsføring (coldcalling) overfor personer og kunder uten rettslig grunnlag. Kundedata ikke
tilstrekkelig beskyttet.

Wind Tre S.p.A.
Bot: 16,7 millioner EUR (juli 2020)
Fakta: Wind Tre rettet markedsføringshenvendelser mot flere hundre
kunder via telefon, e-post og automatiserte telefonsvarere, som ikke
kunne reservere seg.

Fastweb
Bot: 4,5 millioner EUR (april 2021)
Fakta: Fastweb rettet telefonmarkedsføring mot flere millioner personer
uten å innhente deres samtykke. Selskapet brukte fiktive og ikkeregistrerte telefonnummer under telesalg. Utilstrekkelig beskyttelse av
kundeopplysninger.

Personvernerklæring

Direktemarkedsføring

Kundedata og profilering

Del 2:
Hvordan redusere risiko for
overtredelsesgebyr?

Generelt
•

Utgangspunktet:
•

•

Alle tilsynsmyndigheter skal tolke og praktisere GDPR likt innenfor hele EU/EØS. Dette
gjelder også sanksjonspraksis og gebyrets størrelse.

GDPR krever at man har iverksatt ulike tiltak som viser at man
etterlever reglene:
•

Internkontroll osv.

•

Protokoller for behandlingsaktiviteter

•

Personvernerklæringer

•

Databehandleravtaler

•

Papirøvelse eller gode rutiner i praksis?

•

Menneskelige feil

•

Tilsynspraksis viser at det særlig systematiske brudd rammes

Sørg for å ha rettslig grunnlag for behandling
av kundedata og åpenhet rundt dette
•

Utgangspunktet:
•

All behandling av personopplysninger krever et rettslig grunnlag, jf. GDPR art. 6

•

Forholdet mellom bedriftens behov for informasjon om
kundene og kundens behov for personvern blir satt på
spissen.

•

Tilsynspraksis gir signaler om at profilering o.l. krever kundens
uttrykkelige samtykke (berettigede interesser kan ikke
strekkes for langt).

•

Gjelder også bruk av informasjonskapsler på nettsider.

•

Ikke gitt at man kan berike kundedata med opplysninger fra
tredjeparter.

•

Stiller krav til åpenhet!

Sørg for å ha gode retningslinjer for
direktemarkedsføring – også overfor
underleverandører
•

Utgangspunktet:
•

Etter norsk rett krever direktemarkedsføring via e-poster (nyhetsbrev), telefon,
brev osv. et rettslig grunnlag, jf. markedsføringsloven kapittel 3.

•

Forbrukertilsynet fører tilsyn med markedsføring i Norge.

•

Tilsynsmyndighetenes praksis gir signaler om at brudd på
regler om direktemarkedsføring også kan bøtelegges etter
GDPR – men foreløpig ingen saker i Norge!

•

Aggressiv markedsføring – som behandlingsansvarlig har du
et ansvar også for underleverandører som markedsfører for
deg.

Sørg for at personvernerklæringen
gjenspeiler selskapets faktiske behandling av
personopplysninger på en enkel og åpen måte
•

Personopplysninger skal behandles på en lovlig rettferdig og
åpen måte med hensyn til den registrerte – og den
behandlingsansvarlige skal påvise at dette overholdes, jf.
GDPR art. 5 (1) bokstav a og (2)

•

Den behandlingsansvarlige skal gi den registrerte klar og
tydelig informasjon om behandlingen av personopplysninger,
jf. GDPR art. 12–14.

•

Personvernerklæring som "vindu" inn i bedriften

•

Tilsynsmyndighetene har ilagt totalt 234 938 895 EUR i gebyr
for manglende/utilstrekkelig informasjon

Wegard Kyoo Bergli
advokatfullmektig
wkb@wr.no
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