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Att: Juridisk afdeling  

Afgørelse efter telelovens1 § 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om 
opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder  

Sagsfremstilling

 

IT- og Telestyrelsen blev den 14. februar 2008 telefonisk af TDC A/S (herefter 
TDC) gjort bekendt med, at TDC havde fremsendt cirka 1.200 markedsførings-
breve til modtagere, som ikke var TDC s egne bredbåndskunder.   

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 20. februar 2008 TDC om at frem-
sende en skriftlig redegørelse herfor senest onsdag den 27. februar 2008. TDC 
fremsendte den 6. marts 2008 en skriftlig redegørelse, hvor TDC oplyste, at TDC 
havde fremsendt 1.176 breve og mails til modtagere, som ikke var TDC s egne 
bredbåndskunder, men derimod var gensolgte bredbåndskunder.    

TDC har oplyst, at TDC Detail får leveret kundedata til brug for udsendelse af 
kampagnebreve og lignende kampagneaktiviteter overfor egne kunder fra TDC s 
datawarehouse DAWIS .  

TDC har endvidere oplyst, at DAWIS indeholder kundedata fra alle TDC s 
kundevendte systemer, herunder TDC s kunde- og ordresystem Columbus. Data 
fra TDC Branchesalg er særligt systemmæssigt markeret i DAWIS med hen-
blik på at sikre, at disse data kun er tilgængelige for TDC Branchesalg, og såle-
des ikke kan indgå i dataudtræk, som leveres fra DAWIS til andre enheder.   

Imidlertid har TDC oplyst, at data for gensolgte bredbåndskunder i den konkrete 
sag har indgået i dataudtrækket, som TDC Detail har fået leveret fra DAWIS , 
da der ikke har været foretaget en korrekt markering af data for gensolgte bred-
båndskunder, og der derfor ikke er sket en systemmæssig frasortering af disse da-
ta, når TDC Detail har fået leveret data fra DAWIS .   

Endvidere har TDC oplyst, at der samtidig som følge af en menneskelig fejl ikke 
forinden udsendelsen af breve og mails om tilbud om opgradering skete en kor-
rekt og fuldstændig datasikring, som i givet fald ville have medført en frasorte-

                                                     

 

1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på te-
lemarkedet.  
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ring af disse data i det endelige datagrundlag, som er anvendt i forbindelse med 
udsendelsen af de omhandlede kampagnebreve og 

 
mails.   

Herudover har TDC anført, at udsendelsen af de omhandlede kampagnebreve og 
 mails skete automatisk, og TDC Detail derfor ikke var opmærksom på, at data-

grundlaget for udsendelsen af de omhandlede breve og mails indeholdt data for 
bredbåndskunder, som ikke er kunder hos TDC.    

IT- og Telestyrelsen modtog den 20. februar 2008 endvidere en klage fra Tele2, 
hvor Tele2 oplyste, at Tele2 den 15. februar 2008 af TDC blev orienteret om, at 
TDC s detailafdeling i markedsføringsregi havde rettet henvendelse direkte til et 
antal af Tele2 s bredbåndskunder. IT- og Telestyrelsen oplyste, at styrelsen hav-
de iværksat en tilsynssag på baggrund af ovenstående henvendelse fra TDC. Te-
le2 anmodede om løbende aktindsigt i sagen, og IT- og Telestyrelsen fremsendte 
den 7. marts 2008 per e-mail TDC s redegørelse af 6. marts 2008 til Tele2.   

Tele2 fremsendte den 14. marts 2008 selskabets bemærkninger til TDC s redegø-
relse af 6. marts 2008 til IT- og Telestyrelsen.   

Tele2 har anført, at blandt andet på baggrund af TDC s redegørelse er der tale om 
et klart brud på telelovens § 64. Tele2 anfører ligeledes, at selskabet ikke betviv-
ler, at forholdet må bero på en fejl fra TDC s side, eftersom TDC næppe kan ha-
ve haft til hensigt at skrive til gensælgeres slutkunder om en opgradering af et 
TDC-produkt, som de pågældende slutkunder ikke har aftaget.    

Tele2 anmoder i pkt. 5 af sit brev TDC om blandt andet at oplyse, hvorledes TDC 
Detail har adgang til information fra et datawarehouse-system benævnt DAWIS. 
Endvidere har Tele2 anført i pkt. 11, at Tele2 og andre af branchesalgs kunder 
bør kunne tilgå data på samme måde og på lige vilkår som TDC s enheder. Tele2 
spørger i denne forbindelse til, hvad TDC Detail betaler for de bestilte dataud-
træk, samt at det Tele2 bekendt ikke er muligt at modtage dataudtræk i det om-
fang, som det lader til, at TDC har adgang til.    

IT- og Telestyrelsen finder, at problemstillingen vedrørende andre udbyderes ad-
gang til DAWIS mest hensigtsmæssigt kan behandles ved IT- og Telestyrelsen 
gennemgang af TDC s forretningsgange. IT- og Telestyrelsen har således ladet 
oplysningerne i nærværende sag indgå i styrelsens undersøgelse af TDC s forret-
ningsgange. Såfremt Tele2 ønsker at indbringe en konkret sag vedrørende 
spørgsmålet, skal IT- og Telestyrelsen anmode om en konkretisering heraf.   

Afgørelsesgrundlaget 

  

A. Lovgrundlag 
Det fremgår af telelovens § 76, stk. 1, at:  

Stk. 1. IT- og Telestyrelsen kan behandle sager om overholdelse 
af denne lovs afsnit IV og reglerne udstedt i medfør heraf af egen 
drift eller på baggrund af en klage.
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Telelovens § 64 er affattet som følger:

   
Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller 

 
tjenester, der 

får oplysninger fra en anden udbyder før, under eller efter for-
handlinger om aftaler om samtrafik, må udelukkende anvende dis-
se oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid 
respektere, at de oplysninger, der fremsendes eller opbevares, be-
handles fortroligt. De oplysninger, der modtages, må ikke videre-
gives til anden side, herunder til andre afdelinger, datterselskaber 
eller partnere, som herved kunne opnå en konkurrencemæssig for-
del.

  

IT- og Telestyrelsens vurdering

  

Indledningsvis skal IT- og Telestyrelsen konstatere, at reglen i telelovens § 64 
gælder alle udbydere, som får oplysninger fra en anden udbyder før, under eller 
efter forhandlinger om samtrafik i det omfang, der er tale om en aftale mellem 
parter vedrørende samtrafik.   

I nærværende sag kan det fastslås, at TDC Detail gennem TDC s kunde- og or-
dresystem DAWIS har haft adgang til oplysninger i relation til en aftale om 
samtrafik vedrørende såkaldte gensolgte bredbåndskunder. Med gensolgte bred-
båndskunder forstås bredbåndskunder, der ikke er TDC s egne slutkunder, men 
derimod er kunder hos konkurrerende selskaber, der baserer sit udbud på gensalg 
af TDC s slutbrugerprodukt, der aftages på engrosvilkår. Dette sker ved en aftale 
med TDC Branchesalg og det konkurrerende selskab.   

Spørgsmålet er, hvorvidt disse oplysninger hentet af TDC Detail fra TDC Bran-
chesalg gennem TDC s kunde og ordresystem DAWIS er en overtrædelse af 
bestemmelsen i telelovens § 64.   

De pågældende data vedrørende gensolgte bredbåndskunder er ganske åbenbart 
oplysninger omfattet af telelovens § 64. TDC A/S må herefter ifølge telelovens § 
64 udelukkende anvende disse oplysninger til det formål, hvortil de er givet. 
Formålet med at give disse oplysninger til TDC kan uden enhver tvivl ikke anta-
ges at være, at TDC kunne anvende oplysningerne til at rette en markedsførings-
kampagne mod gensælgernes kunder. Den anvendelse af oplysningerne, som lå i 
TDC Details fremsendelse markedsføringsmateriale til gensolgte bredbåndskun-
der, er derfor klart ikke i overensstemmelse med det formål, hvortil de var givet 
til TDC.  

Endvidere har TDC ifølge telelovens § 64 pligt til at til enhver tid respektere, at de 
oplysninger, der fremsendes eller opbevares, behandles fortroligt , og de oplys-
ninger, der modtages, må ikke videregives til anden side, herunder til andre afde-
linger, datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en konkurrencemæs-
sig fordel. Teleklagenævnet har i afgørelse af 3. oktober 2006 (j.nr. 721-2006-31) 
præciseret, at det i relation til en videregivelse af fortrolige oplysninger ikke er re-
levant at vurdere, hvorvidt oplysningerne konkret er blevet misbrugt eller rent fak-
tisk har forårsaget en konkurrencemæssig fordel for modtageren.   



        

IT- og Telestyrelsen  

Side 4/5   

IT- og Telestyrelsen finder på baggrund af TDC s redegørelse, at det er tilstræk-
keligt oplyst, at TDC handlede i strid med telelovens § 64, idet TDC har oplyst, 
at TDC Detail har fremsendt markedsføringsmateriale til gensolgte bredbånds-
kunder, og derved har TDC Detail haft adgang til data vedrørende gensolgte 
bredbåndskunder i DAWIS . En sådan adgang til oplysninger, der ifølge IT- og 
Telestyrelsen kun bør være tilgængelige for TDC Branchesalg, er således videre-
givet til TDC Detail i klar strid med det formål, hvortil de er givet til TDC.  

IT- og Telestyrelsen har tidligere i afgørelse af 1. oktober 20072 i en lignende sag 
om videregivelse af oplysninger i relation til telelovens § 64 udtalt, at ved vur-
deringen af, hvorvidt TDC har beskyttet de fortrolige samtrafikoplysninger mod, 
at uvedkommende skaffer sig adgang til dem i strid med bestemmelsen i telelo-
vens § 64, har IT- og Telestyrelsen lagt til grund, at en faktisk adgang til oplys-
ningerne for andre afdelinger, datterselskaber og partnere indebærer, at § 64 er 
overtrådt.  

Det er således IT- og Telestyrelsen vurdering, at kravet i § 64 om fortrolighed må 
indebære, at indehaveren af oplysningerne skal tage aktive skridt til at beskytte 
oplysningerne mod, at de tilegnes af uvedkommende. . Denne opfattelse fasthol-
des i nærværende sag.    

Eftersom TDC ikke på fornøden vis har sikret sig, at TDC Detail ikke havde ad-
gang til data vedrørende gensolgte bredbåndskunder i DAWIS , og herved sik-
ret, at oplysningerne blev holdt inden for de afdelinger af TDC, for hvilke oplys-
ningerne var relevante, har TDC har tilsidesat bestemmelsen i telelovens § 64.    

ooo0ooo  

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed følgende:  

Afgørelse

  

IT- og Telestyrelsen finder det i det foreliggende tilfælde godtgjort, at TDC 
A/S (herunder TDC Detail) har overtrådt telelovens § 64 ved ikke at have 
holdt oplysninger vedrørende gensolgte bredbåndskunder fortrolige.    

IT- og Telestyrelsen har samtidig konstateret, at TDC A/S per 6. marts 2008 
har draget omsorg for, at sådan fortroligholdelse af oplysninger finder sted, 
således at TDC Detail ikke længere har adgang til data vedrørende gensolgte 
bredbåndskunder.   

Klagevejledning

  

IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Sekretariatet 
for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald 
være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at IT- og Telestyrelsen har 
truffet nærværende afgørelse. 

                                                     

 

2 Afgørelse over for TDC A/S, herunder det tidligere TDC Totalløsninger A/S, vedrøren-
de videregivelse af oplysninger i strid med telelovens § 64. 
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Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. 
juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. 4.000 for 
behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet 
af Teleklagenævnets sekretariat.    

---------------------------  

Overtrædelse af bestemmelsen i telelovens § 64 om fortrolighed straffes med bø-
de, jf. telelovens § 112, stk. 1, nr. 1. Kompetencen til at træffe afgørelse om en 
straffesag skal rejses, og om straf skal pålægges vedrørende forholdet i nærvæ-
rende sag henhører under anklagemyndigheden og domstolene. IT- og Telestyrel-
sen har derfor i dag indgivet anmeldelse til Politidirektøren i København. Kopi af 
brev herom af til Politidirektøren i København vedlægges.   

Kopi af nærværende afgørelse samt brev til Politidirektøren i København er sendt 
til Tele2 (DMT2 A/S) til orientering.    

Med venlig hilsen   

Thorbjørn Kleif 
Fuldmægtig  


