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Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med 
telelovens § 64 

Cybercity har d. 16. oktober 2006 klaget over, at TDC konkret misbruger visse 
oplysninger, som TDC efter Cybercitys opfattelse har udvekslet internt imellem 
TDC Branchesalg og daværende TDC Privat (nuværende TDC Retail) i markeds-
føringsmæssigt øjemed i strid med telelovens § 64.  

Cybercity oplyser, at selskabet har modtaget en lang række henvendelser fra kun-
der etableret på delt rå kobber, der oplyser, at de af TDC har fået fremsendt et 
særligt tilbud, hvor de kan opnå en samlerabat, hvis de samler deres telefon og 
bredbåndsforbindelse hos TDC.  

Cybercity anfører, at TDC over for kunderne har oplyst, at hvis man samler fast-
net og bredbånd hos TDC får man op til 22 % rabat. Dette skyldes ifølge TDC, at 
selskabet for første gang nogensinde kan give en ekstra rabat, alene fordi kunden 
samler flere abonnementer hos TDC. TDC oplyser, at dette er udtryk for, at man 
gerne vil belønne den tillid og loyalitet, som kunden viser TDC. TDC giver sam-
tidig udtryk for, at kunden mod en merbetaling på kun 9 kr. i forhold til fastnet-
betalingen alene vil kunne få bredbånd hos TDC, hvis kunden samler sit engage-
ment hos TDC. TDC oplyser videre, at hvis man køber telefoni og internet ét 
sted, så kan man spare tid, penge og en masse besvær.  

Intet sted i brochuren fremgår det, at kunden også vil opnå rabat på PSTN-delen, 
hvis kunden har bredbånd hos en anden udbyder.  

Det er Cybercitys vurdering, at det er dybt problematisk, at TDC på baggrund af 
direkte henvendelser til Cybercitys eksisterende kunder anvender sådan åbenlyst 
vildledende markedsføring til at vinde kunder. Cybercity har på den baggrund 
modtaget en lang række opsigelser fra slutkunder med direkte henvisning til, at 
de fra TDC har fået oplyst, at det var nødvendigt at samle sit engagement hos 
TDC for at kunne opnå samlerabatten . Dette er en meget uheldig følgevirkning 
af den samlerabat , som TDC har introduceret pr. 1. oktober 2006. 

http://www.itst.dk
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Cybercity angiver, at det mest problematiske i denne sammenhæng er imidlertid 
det faktum, at TDC i selskabets detailafdeling i markedsføringsmæssig sammen-
hæng har tilladt sig at anvende oplysninger modtaget fra TDC engrosafdeling om, 
hvilke PSTN-slutkunder der aftager bredbånd fra andre udbydere.   

         ooo0ooo  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at der i klagen fra Cy-
bercity rejses to spørgsmål.  

Det første spørgsmål vedrører, hvorvidt TDC i selskabets detailafdeling i mar-
kedsføringsmæssig sammenhæng har anvendt oplysninger - modtaget fra TDC 
engrosafdeling om, hvilke PSTN-slutkunder der aftager bredbånd fra andre ud-
bydere - i strid med telelovens § 64.  

Det andet spørgsmål vedrører TDC s eventuelle anvendelse af vildledende mar-
kedsføringsmateriale.   

Sagens forløb og parternes synspunkter  

På baggrund af Cybercity s klage af 16. oktober 2006 indkaldte IT- og Telesty-
relsen TDC til en drøftelse af bl.a. denne klage på et møde d. 3. november 2006.  

IT- og Telestyrelsen og TDC drøftede overordnet på mødet d. 3. november 2006 
klagen fra Cybercity om et angiveligt konkret misbrug af oplysninger i strid med 
telelovens § 64 forinden klagen sendtes i høring hos TDC, jf. Cybercitys brev af 
16. oktober 2006.  

Efter dette møde blev klagen fra Cybercity sendt i høring hos TDC.  

Den 20. november 2006 fremsendte TDC selskabets bemærkninger til den ind-
givne klage fra Cybercity. TDC oplyste bl.a. at:  

Den omhandlede kampagne er en såkaldt direct mail kampagne, hvor TDC har 
udsendt et brev i markedsføringsøjemed til ca. 527.000 navngivne personer. Ud-
vælgelsen af målgruppen er sket på baggrund af oplysninger registreret hos TDC 
Privat om egne kunder med henblik på at ramme de kunder, som vil være modta-
gelige for et tilbud om bredbånd.  

Målgruppen består derfor af følgende TDC kunder:  

 

Kunder, som anses for selvstændige erhvervsdrivende med fastnet hos 
TDC, men som ikke har bredbånd hos TDC. 

 

Kunder med fastnet hos TDC, og som har et modem baseret interneta-
bonnement. 

 

Kunder med fastnet hos TDC, men som ikke har dial-up internetabonne-
ment hos TDC eller har bredbånd hos TDC.  
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I den sidste gruppe er der sket en yderligere sortering således, at der er udvalgt 
de kunder i denne gruppe, som må anses for mest modtagelige for et tilbud om 
bredbånd. Denne sortering er sket ud fra en statistisk udvælgelsesmetode baseret 
på oplysninger som adresse, boligtype, navn m.v.  

TDC Privat har ikke anvendt oplysninger om hvilke kunder i målgruppen, som 
har bredbånd hos en anden udbyder. En række af de kunder, som indgår i mål-
gruppen, har derfor utvivlsomt bredbånd hos en anden udbyder. Det er baggrun-
den for, at visse af Cybercitys kunder har modtaget et tilbud fra TDC som led i 
den omhandlede kampagne. Men der vil også være kunder i målgruppen, der ikke 
har bredbånd hos nogen udbyder.

  

Cybercity ønskede ved e-mail af 28. november 2006 indsigt i TDC's svar i sa-
gen, og IT- og Telestyrelsen forespurgte derfor ved e-mail af 30. november 2006 
TDC om, hvilke specifikke oplysninger i det fremsendte dokument, som TDC an-
så for fortrolige.  

TDC angav ved e-mail af 11. december 2006, at selskabet anså en række nærme-
re anførte oplysninger for fortrolige, hvorefter IT- og Telestyrelsen traf afgørelse 
om indsigt i de aktuelle oplysninger d. 20. december 2006.  

Ved e-mail af 9. januar 2007 angav TDC, at selskabet ikke agtede at påklage IT- 
og Telestyrelsens afgørelse om indsigt i TDC s svar til sagen af 20. november 
2006, hvorefter IT- og Telestyrelsen fremsendte dokumentet til Cybercity med 
anmodning om at modtage Cybercitys eventuelle bemærkninger.  

Cybercity fremsendte til IT- og Telestyrelsens orientering en henvendelse fra Cy-
bercity til TDC om sagen d. 10. januar 2007.  

IT- og Telestyrelsen modtog d. 25. januar 2007 Cybercity s supplerende be-
mærkninger til sagen.  

Af Cybercitys supplerende bemærkninger til sagen fremgik det, at:  

TDC oplyser i brevet, at det pågældende markedsføringsmateriale er udsendt 
til ca. 527.000 kunder. Dette er ikke korrekt. Materialet er yderligere sendt 
til godt 95.000 slutkunder  primært rå kobber kunder - efter den indledende 
kampagne i uge 40 - 45, hvor materialet blev sendt til de af TDC anførte 
527.000 kunder. Herudover er materialet fremsendt på e-mail til godt 
100.000 kunder.  

Cybercitys betænkelighed vedrører i særdeleshed den udvælgelse af kunder, 
som TDC har foretaget i deres selektering af kunder under bullit 3 i deres 
brev af 20. november 2006. TDC anfører, at der er sket en sortering ud fra 
hvem der må anses for mest modtagelige for at tilbud om bredbånd 

 

angiveligt efter oplysninger om adresse, boligtype, navn m.v. Cybercity 
finder TDCs redegørelse meget utilfredsstillende, da vi kan se, at det 
udvælgelseskriterie TDC har lagt til grund for bullit 3 har indebåret, at netop 
Cybercitys delt rå kobber kunder har modtaget markedsføringsmaterialet fra 
TDC med tilbud om TDC Samlerabat hvis vores slutkunder samler deres 
engagement hos TDC. Cybercity skal for god ordens skyld opfordre IT- og 
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Telestyrelsen til at anmode TDC om at redegøre for udvælgelseskriteriet for 
den efterfølgende udsendelse af godt 95.000 direct marketing breve, som 
fandt sted omkring uge 46.  

I oktober og november 2006 har TDC således ved "direct mail" rettet 
henvendelse til ca. 625.000 slutbrugere, herunder en stor del af Cybercitys 
kunder. Udvælgelsen af en del af disse kunder er efter Cybercitys 
oplysninger baseret på, hvorvidt disse kunder allerede har et eksisterende 
bredbåndsabonnement hos en anden leverandør end TDC.

  

IT- og Telestyrelsen har på den baggrund den 7. marts 2007 sendt Cybercity s 
svar af 25. januar 2007 i høring hos TDC, herunder anmodet TDC om at redegøre 
yderligere for udvælgelseskriteriet for udsendelsen af godt 95.000 direct marke-
ting breve, som fandt sted omkring uge 46, herunder hvilke oplysninger TDC s 
detailafdeling er i besiddelse af.  

TDC har ved brev af 27. marts 2007 anført følgende:   

TDC kan oplyse, at TDC i brev af 20. november 2006 redegjorde for TDC s di-
rect mail kampagne, som blev gennemført fra uge 40. TDC gennemfører løbende 
kampagner for selskabets ydelser, men Cybercitys oplysninger må anses for at 
vedrøre en ny kampagne, som TDC har gennemført i perioden 27.-30- november 
2006. Denne kampagne omfattede ca. 97.000 personer, som var udvalgt på 
grundlag af nummeroplysningsdata indhentet af TDC sammenholdt med oplys-
ninger i TDC s egen kundedatabase.  

TDC understreger, at det er misvisende, når Cybercity anfører, at TDC s oplys-
ninger i brev af 20. november 2006 om antallet af modtagere i kampagnen ikke 
er korrekt. TDC kunne af gode grunde i brev af 20. november 2006 kun redegøre 
for den kampagne, som var gennemført på daværende tidspunkt og som var gen-
stand for Cybercitys klage.  

TDC finder det ligeledes misvisende, at Cybercity i henseende til TDC s redegø-
relse vedrørende udvælgelseskriterier i brev af 20. november 2006 anfører, at det 
har indebåret, at netop Cybercitys delt rå kobber kunder har modtaget markeds-
føringsmateriale fra TDC.  

TDC har i brev af 20. november 2006 redegjort for, at TDC ikke i forbindelse 
med udvælgelsen har anvendt oplysninger om hvilke kunder i målgruppen, som 
har bredbånd hos en anden udbyder, og at en række af de kunder, som indgår i 
målgruppen utvivlsomt har bredbånd hos en anden udbyder end TDC.  

TDC har således ikke i forbindelse med den oprindelige kampagne, som lå til 
grund for Cybercitys klage, og den efterfølgende kampagne anvendt oplysninger 
om målgruppens eventuelle kundeforhold til en anden udbyder af bredbånd, og 
har derfor netop ikke målrettet kampagnen mod Cybercitys kunder.  

De anvendte udvælgelseskriterier er baseret på oplysninger, som TDC s detailaf-
delinger selvstændigt er i besiddelse af eller indhenter fra nummeroplysningsda-
tabaser, og er således ikke baseret på oplysninger fra TDC s engrosafdeling. 
TDC s fremgangsmåde i forbindelse med udvælgelsen af målgruppen er forment-
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lig svarende til Cybercitys og andre udbyderes fremgangsmåde i forbindelse med 
lignende direct mail markedsføringskampagner.  

TDC bemærker afslutningsvist, at oplysninger om antallet af modtagere i en gi-
ven kampagne udgør fortrolig intern viden i TDC. TDC opfordrer Cybercity til at 
redegøre for, hvordan selskabet er kommet i besiddelse af oplysningerne om 
kampagnen nævnt i brev af 25. januar 2007.  

TDC anmoder om aktindsigt i nærværende sag.

 

Høring over udkast til afgørelse  

IT- og Telestyrelsen fremsendte den 7. marts 2008 udkast til afgørelse i høring 
hos henholdsvis Cybercity og TDC.  

TDC svarede ved brev af 27. marts 2008, at selskabet ingen bemærkninger havde 
til sagsfremstillingen og IT- og Telestyrelsens vurdering. TDC anmodede dog om 
at modtage eventuelle yderligere indlæg i sagen med henblik på kommentering, 
forinden IT- og Telestyrelsen traf den endelige afgørelse i sagen.  

Cybercity svarede følgende ved email af 27. marts 2008:   

1) Sagen opstartedes af Cybercity, idet selskabet var overbevist om, at TDC 
Privat siden oktober 2006  i strid med teleloven  havde adgang til oplysninger 
fra TDC Branchesalg, om Cybercitys bredbåndskunder på delt anvendelse. Dette 
er siden blevet bekræftet af Teleklagenævnet. TDC handlede uomtvisteligt i strid 
med telelovens § 64.   

Dette brud på § 64 har naturligvis skabt ikke blot en risiko for, men også en 
stærk mistanke om, at de udvekslede oplysninger kunne/ville blive misbrugt af 
TDC Privat i bl.a. markedsføringsmæssig øjemed. Som bekendt er det alene risi-
koen for misbrug, der konstituerer et brud på § 64.   

Havde TDC overholdt § 64 havde ingen haft grund til at betvivle, hvorvidt TDC 
Privat ville misbruge oplysninger om andre selskabers kunder i selskabets kam-
pagner. Dette af den simple årsag, at der ikke ville være nogen oplysninger i 
TDC Privat, som kunne misbruges.   

Cybercity finder det ikke i nærværende sag godtgjort, at TDC ikke har anvendt de 
ulovligt udvekslede oplysninger om andre selskabers bredbåndskunder. At TDC 
Privat ikke nødvendigvis behøvede at anvende de ulovligt udvekslede oplysninger 
for at sende vildledende markedsføring til Cybercitys bredbåndskunder anser 
Cybercity ikke som dokumentation for at det ikke er sket. I pågældende periode 
blev § 64 systematisk overtrådt, og Cybercity har ikke set oplysninger i sagen, 
der overbeviser selskabet om at man kan have tillid til at de ulovligt udvekslede 
oplysninger ikke skulle være blevet misbrugt.  

2) Cybercity bemærker til udkastet, at det flere steder fremgår, at TDC har op-
lyst, at kundeoplysningerne til brug for pågældende kampagne i efteråret 2006 er 
genereret på baggrund af TDC Privats egne registreringer.   
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Dette fremgår eksempelvis kursiveret på side 2, at Udvælgelsen af målgruppen 
er sket på baggrund af oplysninger registreret hos TDC Privat om egne kunder 
med henblik på at ramme de kunder, som vil være modtagelige for et tilbud om 
bredbånd .   

På side 4 anføres det, af TDC, at  De anvendte udvælgelseskriterier er baseret 
på oplysninger, som TDC s detailafdelinger selvstændigt er i besiddelse af eller 
indhenter fra nummeroplysningsdatabaser, og er således ikke baseret på oplys-
ninger fra TDC s engrosafdeling.   

På side 5 anfører ITST afslutningsvis, vedrørende spørgsmålet om oplysnings-
grundlaget for den omtvistede kampagne, at Efter IT- og Telestyrelsens vurde-
ring er det ikke godtgjort, at de oplysninger, der ligger til grund for markedsfø-
ringskampagnen, hidrører fra TDC s engrosafdeling, og dermed at der er vide-
regivet oplysninger fra TDC s engrosafdeling til TDC s detailafdeling om ind-
gåelse af xDSL-aftaler mellem tredjemandsoperatører og slutbrugere. Hermed 
er der lagt vægt på, at TDC s detailafdeling - som det fremgår af TDC s svar af 
27. marts 2007 - er i besiddelse af de oplysninger, der er nødvendige for at fore-
tage den udvælgelse af målgruppen for kampagnen, som er beskrevet i TDC s 
redegørelse af 20. november 2006. De nødvendige oplysninger er oplysninger 
om enkeltkunders eksisterende tjeneste- og abonnementsforhold hos TDC 
(fastnet og internet).

  

Cybercity skal til det ovenstående citerede afsnit anføre, at Cybercity som ud-
gangspunkt finder det logisk, at TDC Privat naturligvis selv burde ligge inde med 
egne registreringer over egne PSTN-kunder, og som følge heraf burde kunne de-
signe en kampagne, hvor der tilsendes markedsføringsmateriale til de modtage-
lige kunder. Dette er jo også det indtryk, man får af ovenstående citerede afsnit 
fra afgørelsesudkastet.  

Men set i lyset af en verserende klagesag/tilsynssag, hvor bl.a. Tele2 har klaget 
over TDC Privat s henvendelser til Tele2 s bredbåndskunder, finder Cybercity 
det umiddelbart temmelig uafklaret i hvor stor udstrækning TDC Privat egentlig 
genererer egne registreringer eller blot indhenter disse oplysninger fra TDC 
Branchesalg  og hvilken type oplysninger der indhentes i denne forbindelse. I 
pågældende sag har TDC oplyst, at TDC Branchesalg anvender et dataware-
house-system (DAWIS), som TDC Privat har kunnet trække oplysninger fra. Til-
syneladende kunne TDC Privat også få adgang til oplysninger om andre gensæl-
geres bredbåndskunder. Dette skulle ganske vist skyldes en fejl. Men man kan ek-
sempelvis frygte, at TDC Privat hos TDC Branchesalg har adgang til et fællessy-
stem, i hvilken man kan bestille en oversigt over modtagelige kunder . Eftersom 
dette fællessystem indeholder oplysninger over samtlige bredbåndskunder i 
Danmark (og ikke alene TDC s egne), er det nærliggende at forestille sig, at et 
udvælgelseskriterium kunne være, hvorvidt PSTN-kunderne har bredbånd hos 
andre udbydere. Cybercity kan ikke vide om dette er tilfældet, men set i lyset af 
den omtalte tilsynssag, så er Cybercity ikke i stand til at kunne udelukke at der 
findes sådanne funktionaliteter til gavn for TDC Privats kampagner. Cybercity 
finder det bør belyses nærmere i, hvilken udstrækning TDC Privat gør brug af in-
formationssystemer indeholdende data genereret af branchesalg.    
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3) Afslutningsvis skal Cybercity bemærke, at følgende ITST-vurdering på side 5 
ikke, efter Cybercitys vurdering, kan være korrekt:   

Efter IT- og Telestyrelsens vurdering er det ikke godtgjort, at de oplysninger, 
der ligger til grund for markedsføringskampagnen, hidrører fra TDC s engros-
afdeling, og dermed at der er videregivet oplysninger fra TDC s engrosafdeling 
til TDC s detailafdeling om indgåelse af xDSL-aftaler mellem tredjemandsope-
ratører og slutbrugere.

  

Som Cybercity forstår det citerede afsnit, så vurderer ITST, at i og med at ITST 
ikke finder det godtgjort, at der har fundet et konkret misbrug sted, så kan det 
heller ikke antages, at der har været udvekslet oplysninger fra TDC engrosafde-
ling til TDC s detailafdeling om indgåelse af xDSL-aftaler mellem tredjemands-
operatører og slutbrugere. Efter Cybercitys opfattelse er dette en fejlslutning, ef-
tersom TDC jo bevisligt har udvekslet oplysninger om andre selskabers bred-
båndskunder på delt anvendelse i strid med telelovens § 64. Dette var jo netop, 
hvad Teleklagenævnet traf afgørelse om den 9. oktober 2007.

  

TDC fik Cybercitys bemærkninger i høring den 31. marts 2008, og svarer den 23. 
april 2008, at TDC ikke finder, at Cybercitys indlæg af 27. marts 2008 indeholder 
nye oplysninger af betydning for sagen, og TDC henviser derfor i det hele til sel-
skabets tidligere indlæg i sagen.    

Afgørelse om anvendelse af oplysninger i strid med telelovens § 64  

Teleklagenævnet har den 9. oktober 2007 truffet afgørelse i en ankesag vedrøren-
de udveksling af oplysninger i henhold til telelovens § 64 (den såkaldte dobbelt-
dækningssag). Det er Teleklagenævnets opfattelse, at telelovens § 64 indeholder 
et generelt forbud mod videregivelse af oplysninger til andre, herunder til andre 
afdelinger eller selskaber inden for samme koncern. Teleklagenævnet har på bag-
grund heraf påbudt TDC at ophøre med at videregive oplysninger om indgåelse 
af xDSL-aftaler mellem tredjemandsoperatører og slutbrugere til andre afdelin-
ger, søster- eller datterselskaber i TDC.  

Efter IT- og Telestyrelsens vurdering er det ikke godtgjort, at de oplysninger, der 
ligger til grund for markedsføringskampagnen, hidrører fra TDC s engros-
afdeling, og dermed at der er videregivet oplysninger fra TDC s engrosafdeling 
til TDC s detailafdeling om indgåelse af xDSL-aftaler mellem tredjemandsopera-
tører og slutbrugere. IT- og Telestyrelsen finder ikke, at Cybercitys høringssvar 
af 27. marts 2008 giver anledning til at ændre på denne vurdering.  

Hermed er der lagt vægt på, at TDC s detailafdeling - som det fremgår af TDC s 
svar af 27. marts 2007 - er i besiddelse af de oplysninger, der er nødvendige for 
at foretage den udvælgelse af målgruppen for kampagnen, som er beskrevet i 
TDC s redegørelse af 20. november 2006. De nødvendige oplysninger er oplys-
ninger om enkeltkunders eksisterende tjeneste- og abonnementsforhold hos TDC 
(fastnet og internet).   

IT- og Telestyrelsen kan på denne baggrund ikke lægge til grund, at TDC har 
handlet i strid med telelovens § 64 i forbindelse med markedsføringskampagnen. 
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På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af tele-
lovens § 76 følgende afgørelse:  

IT- og Telestyrelsen afviser Cybercity s anbringende om, at TDC i det forelig-
gende tilfælde har overtrådt telelovens § 64, idet det ikke over for IT- og Telesty-
relsen er godtgjort, at de oplysninger, der ligger til grund for den pågældende 
markedsføringskampagne iværksat af daværende TDC Privat (nuværende TDC 
Detail), hidrører fra TDC s engrosafdeling.   

 

Afgørelse om anvendelse af vildledende markedsføringsmateriale  

IT- og Telestyrelsen kan ikke efter telelovgivningen tage stilling til spørgsmålet 
om, hvorvidt TDC s markedsføringsmateriale er vildledende.  

IT- og Telestyrelsen sendte derfor i medfør af forvaltningslovens § 7, stk. 2, den-
ne del af sagen videre til Forbrugerombudsmanden den 23. marts 2007, hvilket 
Cybercity blev orienteret om samme dag.    

Klagevejledning  

IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet 
for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald 
indgives skriftligt, og være Teleklagenævnet i hænde senest 4 uger efter, at denne 
afgørelse er meddelt selskabet.  

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. 
juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 4.000 kr. for 
behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet 
af Teleklagenævnets sekretariat.    

Med venlig hilsen   

Anders Lønvig   


