
Cookie-guide
Sådan får du styr på dine cookies



Begreber i cookie-lovgivningen

• Cookie: En tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger, eller tilgå allerede 
lagrede oplysninger på brugerens terminaludstyr, med det formål at indhente data om 
brugeren.

• Terminaludstyr: Betegnelse for computere og mobile enheder (smartphones, tablets 
m.v.)

• Tjenesteydelser/udbyder: Den, der udbyder tjenester via hjemmeside, socialt medie 
eller af anden elektronisk vej – typisk den virksomhed, der kontrollerer hjemmesiden.

• (Slut)brugere: Dem, der modtager informationer fra tjenesteyderen, fx besøgende på 
tjenesteyderens hjemmeside.

Eksempel: Besøger du hjemmesiden www.autobranchendanmark.dk med din PC, er du 
slutbrugeren, mens PC’en er terminaludstyret. Udbyderen er AutoBranchen Danmark.

http://www.autobranchendanmark.dk/


Typer af cookies

Session cookies (midlertidige cookies)
• Udløber ved udgangen af en browsersession (når du går væk fra hjemmesiden). Det 

er eksempelvis styring af grafik, besøgsstatistik, brugerindstillinger, betalingsmodul, 
sikkerhedsprocedurer m.v.

Persistent cookies (vedholdende/permanente cookies)
• Varer flere browser-sessioner og anvendes i nogle tilfælde til at følge brugeren rundt 

på nettet (”tracking”).
• Kan vare/vedholde i alt fra få timer til flere år.



1. parts cookies og 3. parts cookies

1. parts cookies
• Cookies, der sættes af tjenesteyderens 

egen hjemmeside (af tjenesteyderen selv).

3. parts cookies
• Cookies, der sættes af 

tredjemand/cookies, der indsættes på 
tjenesteyderens egen hjemmeside.

Bruges til tider i forbindelse med sociale 
plugins. For eksempel Facebook LinkedIn, 
Instagram ”del med”- funktionen.



Teknisk cookie

• Sørger for, at hjemmesider fungerer, og at 
brugerne forbliver logget ind. De husker 
eksempelvis, hvad en bruger har lagt i sin 
indkøbskurv på webshoppen.

• Samler ikke informationer om, hvad brugerne 
søger efter på nettet.

• Du skal ikke informere brugerne om tekniske 
cookies eller indhente deres samtykke.



Statistik-cookie

• Bliver brugt til at optimere design, 
brugervenlighed og effektiviteten af en 
hjemmeside. Fx ved at indsamle 
besøgsstatistik.

• Samler ikke informationer om, hvad 
brugerne søger efter på nettet.

• Du skal informere brugerne om 
statistikcookies.

• Du skal indhente brugernes samtykke.



Markedsføringscookie (trackingcookie)

• Indsamler brugerens digitale fodspor, og hvad brugeren interesserer sig for. Bruger den 
indsamlede viden til at vise personrettede annoncer for brugeren, når denne færdes på nettet.

• Samler informationer om, hvad brugerne søger efter på nettet, til markedsføring af indhold, 
som kan være interessant for brugeren. 

• Eksempel: Facebook Pixel er et eksempel på en markedsføringscookie, mange har installeret 
på deres hjemmeside. Denne bruges typisk med henblik på at markedsføre målrettet mod 
brugere, der har besøgt ens hjemmeside.

• Du skal informere brugerne om markedsføringscookies og indhente deres samtykke.



Kravspecifikationer

Informationspligt angående cookies
• Formålene med cookies

• Give brugeren adgang til at afslå cookies og vejlede om, hvordan slutbrugeren anvender denne

• Oplyse hvem, der sætter cookies på hjemmesiden (inkl. tredjepartscookies). 

Samtykke
• Der skal indsamles samtykker på statistik- og markedsføringscookies. Samtykket skal foretages aktivt af brugeren. Det 

skal være frivilligt, specifikt og informeret.

• Det er tjenesteyderens ansvar, at der indhentes gyldigt samtykke fra brugerne – også selvom hjemmesiden driftes via en 
ekstern leverandør – inden man anvender cookies.

• Der er IKKE samtykke-krav, hvis du kun bruger teknisk nødvendige cookies.

• I cookiebanneret skal funktionen ”Afvisning af cookies” visuelt ligestillet med samtykke.

• ”Gå videre” knap er ikke længere gyldigt samtykke.



Cookiebanner, der lever op til samtykkekrav

Samtykket gives 
aktivt af brugeren. 

”Afvisning af cookies” 
visuelt ligestillet med 

samtykke.

Samtykket foretages, 
hvor brugeren har 

mulighed for at blive 
informeret om de 

forskellige cookies.

(Næste slide har ”Vis detaljer” foldet ud)



Cookiebanner, der lever op til informationspligten

Tjenesteyderen skal informere brugerne om:

1. Formålene med cookies.

2. Give brugeren adgang til at afslå 
unødvendige cookies.

3. Oplyse hvem, der sætter cookies 
på hjemmesiden (inkl. 
tredjepartscookies). 

(I eksemplet til højre kan man 
klikke rundt på og læse om de 
forskellige cookies).



Eksempel 1 på godkendt cookiebanner



Eksempel 2 på godkendt cookiebanner

OBS. De tre bokse må IKKE 
være præudfyldte



EU-Domstolens præjudicielle afgørelser

Fælles dataansvar og oplysningspligt:
EU-Domstolens dom af 5. juni 2018 
(Wirtschaftsakademie”)
EU-Domstolens dom 29. juli 2019 (”Fashion ID”)

Krav til (aktivt) samtykke:
EU-Domstolens dom 1. oktober 2019 (”Planet49”)

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-210/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-673/17


Datatilsynets nye retningslinjer om behandling af 
personoplysninger om hjemmesidebesøg

• Ny vejledning publiceret den 17. februar 2020 (se link) vedrør behandlingen.

• EU-Domstolens domme af hhv. 5. juni 2018 (”Wirtschaftakademie”), 29. juli 2019 (”Fashion ID”) og 1. 
oktober 2019 (”Planet49”).

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/feb/nye-retningslinjer-om-behandling-af-personoplysninger-om-hjemmesidebesoegende/
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