Vejledning til indhentning af samtykke til Danske Medier Research
til brug for måling til Dansk Online Index
1. Påkrævet information på cookie-banner
Når en bruger kommer ind på et site uden tidligere at have afgivet et aktivt samtykke, skal det som
minimum fremgå tydeligt:





At der søges samtykke til at websitet anvender cookies med det formål at udføre statistik.
At samtykket kan trækkes tilbage.
Et link til en oversigt over tredjeparter, der sætter cookies, herunder angivelse af formål og
cookiens levetid samt mulighed for at vælge mellem flere formål.
Et link til sitets cookie- og persondatapolitik, der er udformet i overensstemmelse med til
enhver tid gældende lovgivning og tilhørende vejledning fra Datatilsynet og
Erhvervsstyrelsen.

2. Afgivelse af samtykke
Brugeren skal give et aktivt samtykke til brug af cookies fx ved at klikke ”ok” efter at have modtaget
ovenstående informationer. Der må først sættes cookies efter samtykket er indhentet.
Bemærk, at der gælder særlige vilkår for websites, der henvender sig til modtagere under 13 år.
3. Udformning af cookie- og persondatapolitik
Brugere skal jf. Datatilsynets vejledning som minimum have oplysninger om:
a)
b)
c)
d)
e)

De dataansvarliges identitet
Formålet med den påtænkte behandling
Hvilke oplysninger, der behandles
Hvilken behandling, der finder sted
Information om, at et samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage og hvordan.

Ad a) ”Danske Medier Research ApS” skal anføres som dataansvarlig for trafikmålingen og der bør
linkes til denne persondatapolitik: https://danskonlineindex.dk/persondatapolitik/
Ad b) Det skal fremgå, at der behandles persondata til at føre statistik over brug af sitet.
Ad c) Det skal fremgå, at der behandles information om: IP, tidspunkt, tekniske oplysninger om
udstyr og URL på besøgte sider.
Ad d) Informationen om, hvilken behandling der finder sted, vurderes som opfyldt, hvis det er
anført, at data anvendes til at udføre ”statistik” eller en lignende formulering.
Ad e) Anfør at brug af cookies finder sted på grundlag af et samtykke, der til enhver tid kan
trækkes tilbage ved at slette cookies.

Eksempler:
Eksempel på samtykketekst i et cookiebanner:
Sitet anvender cookies fra tredjeparter til statistik og målretning af annoncering på tværs af websites.
Under ”Indstillinger” kan du vælge mellem individuelle formål. Klik ”OK” for samtykke til brug af cookies
til de angivne formål. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Læs mere på sitets cookie- og
persondatapolitik.

(Indsæt selv de relevante link)
Eksempel på tekst, der kan indgå i sitets privatlivspolitik:
Websitet er tilsluttet Dansk Online Index, der måler trafikken på danske websites. Målingen udføres af
Gemius SA (databehandler) på vegne af Danske Medier Research (dataansvarlig). Der anvendes cookies
med levetid på fem år fra domænet *.gemius.pl til indsamling af tidspunkt, tekniske oplysninger om
udstyr, URL på besøgte sider og brugerens IP-adresse (de sidste 4 tegn gemmes ikke). Brug af cookies
finder sted på grundlag af samtykke, der til enhver tid kan trække tilbage ved at slette cookies, hvorved
indsamlede data i praksis ikke længere kan sammenkædes med en computer, mobil eller tablet. De
indsamlede persondata behandles på grundlag af legitim interesse uden tidsbegrænsning og kan kun
tilgås af andre end Gemius SA i anonym og aggregeret form. Se:
https://danskonlineindex.dk/persondatapolitik/

