Ny vejledning til Cookiebekendtgørelsen.
E-databeskyttelsesdirektiv blev, som omtalt i tidligere
udgave af Den 1ste, indarbejdet i dansk lovgivning, og
trådte i kraft med cookie-bekendtgørelsen i december
2011.
Det indebærer, at udbydere af hjemmesider er forpligtet
til at give en række oplysninger til brugere af en
hjemmeside, og til at indhente samtykke til at gemme
oplysninger om brugerne, eller skaffe sig adgang til
oplysninger gemt i en brugers terminaludstyr, dvs. både
computere, smarthphones, tablets og i eksterne
lagringsmedier som USB-nøgler, CD-rom m.v.
Erhvervsstyrelsen har nu opdateret vejledningen med
række præciseringer om ansvar for 3. parts cookies
hvilke cookies, der er undtaget fra informationssamtykkekrav fra brugerne, med en række eksempler
informationens tilgængelighed.
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De små tekstfiler, som ved internetsøgning lagers på
brugers udstyr, kaldes cookies. De cookies, der er teknisk
nødvendige
for
funktionalitet
på
hjemmesiden,
eksempelvis for at en indkøbskurv fungerer, eller cookies
der understøtter brugerens indstilling for visning, er som
udgangspunkt
undtaget
fra
informationsog
samtykkekravet.
Mens cookies for drift og optimering af hjemmesiden,
marketing, tracking eller ligefrem målrettet annoncering
efter kortlægning af brugers browsing og aktivitet på
nettet, kræver information og samtykke.
1.parts cookies er anbragt af ejeren af hjemmesiden, og
er altså den part, brugeren umiddelbart er i kontakt med.
3.parts cookies er placeret af andre, som får adgang til de
indsamlede data. Ejeren af hjemmesiden skal oplyse om
formålet med alle cookies, og hvem der står bag.
Informationen skal være fyldestgørende, så bruger ved,
hvad der gives samtykke til, og samtykket skal gives ved
brugers aktive handling, eksempelvis afkrydsning.
Endvidere skal brugeren kunne tilbagekalde samtykket,
og det skal være information herom, og muligheden for
tilbagekaldelse skal være let tilgængelig.

Erhvervsstyrelsen vil ved tilsyn med overholdelse af
reglerne lægge vægt på, at hjemmesideejer giver
fyldestgørende information om anvendelse af cookies,
om formålet med de anvendte cookies, og at brugeren,
ved aktiv handling, får mulighed for til- og fravalg.
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