
Advokat Jakob Nortoft

GDPR och 

kunden
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- Kundens integritet

- Bakgrund

- GDPR – varför och vad?

- Marknadsföring och GDPR

- GDPR och kunden
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• Bästa möjliga kundupplevelse!

–Design

–Utbud

– Enkelhet

– Individanpassade erbjudanden
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• Dataskyddslag 1973

• EU Dataskyddsdirektiv 1995

• Sverige - Personuppgiftslagen (1998:204)



17



18

• EU:s insikter

Bra lagar – men ingen följer dem

Ökad hotbild på internet

Behandling av data ökar exponentiellt

Teknikens möjligheter är oändliga
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RESULTAT  - GDPR

- ”EU:s övergång till överstat”
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• Inget skäl till oro – det finns 

fortfarande möjlighet till behandling 

av personuppgifter i 

marknadsföringssyfte!
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I princip allt som kan identifiera en levande 

person

• Personuppgift
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Personuppgift

Avtal

Kundklubbar

Sociala 
Media

CRM-
system

Appar

E-Post
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I princip allt du kan göra med personuppgifter 

digitalt

• Behandling
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• När får jag behandla?

– Samtycke

–Uppfylla ett avtal mot den 

registrerade

–Uppfylla rättslig förpliktelse

– Intresseavvägning
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6 viktiga principer för GDPR

Laglighet, 
öppenhet

Ändamåls-
begränsning

Uppgifts-
minimering

Korrekthet
Lagrings-

minimering

Integritet och 
konfidentialit

et
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• Praktiska effekter - Kund

– Rätt till access och information

– Rätt till rättelse

– Rätt att begära begränsad 

behandling

– Rätt att bli glömd

– Skydd mot profilering

– Rätt att invända mot behandling

– Rätt till dataportabilitet
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• Praktiska effekter - tekniskt

–Ökade krav på egen gallring

–Ökade krav på privacy by design

–Anmälningsplikt vid ”angrepp” 

som kan ha resulterat i att 

personuppgifter kommer till 

obehörig
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Praktiska effekter på plånboken

$anktion€r 



29

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtp8S374fZAhUGKlAKHSVcAp8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.ge.com/ar2009/board.html&psig=AOvVaw2_nrjBSF8Ce7W-e60IHVZN&ust=1517682856004196
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtp8S374fZAhUGKlAKHSVcAp8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.ge.com/ar2009/board.html&psig=AOvVaw2_nrjBSF8Ce7W-e60IHVZN&ust=1517682856004196


Marknadsföringslagen gäller parallellt med 

GDPR

• Motverka otillbörlig marknadsföring

– God marknadsföringssed

– Reklamangivelse

– Spårbarhet
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Förtroende säljer – i alla branscher
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Transparens
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Var ska vi börja? 

• Kartlägg vilka personuppgifter ni samlar in 

och hur.

• Hur informerar ni?

• Vem hanterar förfrågningar från kunder?

• För vilket ändamål sker behandlingen?

• Hur ser era samtycken ut?
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Samtycket!

• Tydligt

• Dokumenterat

• Ska kunna återkallas enkelt
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Intresseavvägning

I undantagsfall kan en ”marknadsförares” 

intresse av att marknadsföra sin produkt väga 

starkare än skyddet för min integritet 

MEN

Försök undvika detta – ni har bevisbördan för 

att intresset överväger.
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• Se detta som en möjlighet

• Bolag som ligger i framkant i GDPR arbete 

skapar konkurrensfördelar

• Införliva GDPR-arbetet i er kommunikation –

ni måste ändå efterfölja rätten att ge 

information, så gör det så snyggt ni kan 

• Glöm inte mottagaren i budskapet - KUNDEN
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Information till kunden!

Börja kommunicera om vad ni samlar in och 

varför

Införliva informationen i era vanliga 

kommunikationskanaler 

Prata med kunden på kundens vis. Var inte 

jurist!
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Personuppgifter och gråzon

• Digital annonsering

• Facebook, Instagram, etc.

• Vilken roll har bolaget som marknadsför sina 

produkter i förhållande till GDPR?

• Kissie-domen – relevans
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Tack för att ni lyssnat!
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Jakob Nortoft

jakob.nortoft@glimstedt.se

031-710 40 29
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