
Masterclass (10 ECTS)

Data-drevne forretningsmodeller
– informationsteknologi, databeskyttelsesret og markedsføringsret
[Data-Driven Business Models – Information Technology, Data Protection Law and Marketing Law]

Modulets indhold, forløb og pædagogik

INDHOLD
Med dette kursus får den studerende en indgående IT-retlig forståelse og et væsentligt indblik i 
samspillet mellem teknologi, marked og samfund i en erhvervs- og EU-retlig kontekst. Der 
fokuseres på juridisk forståelse og formidling samt compliance når retstilstanden er uklar.

Vi starter med at diskutere, hvad jura egentlig er, herunder samspillet mellem demokrati og marked 
samt EU-grundrettighedernes stigende betydning for markedsretten. Efter en nærmere udforskning 
af hensynene bag og principperne i databeskyttelsesretten og markedsføringsretten ser vi på 
samspillet mellem disse retsområder i reguleringen af data-drevne forretningsmodeller.

For at forstå reguleringen og retspolitiske overvejelser ser vi på karakteristika ved data-drevne 
forretningsmodeller, herunder digitale platforme, hvor personoplysninger og algoritmer spiller en 
stadig større rolle i adgangen til og formidlingen af både politisk og kommerciel information. 
Aktuelle juridiske og retspolitiske problemstillinger inddrages.

Borgere forventes i deres egenskab af forbrugere at træffe rationelle valg. Med afsæt i 
retsøkonomiske overvejelser analyserer vi betydningen af forskellige former for informations-
asymmetri, herunder hvordan adfærdsforskning og teknologidesign påvirker denne balance og 
udfordrer det EU-retlige informationsparadigme.

Kurset udbydes som en masterclass for op til 16 studerende, der udvælges på baggrund af kortfattet
(2-300 ord) ansøgning, som indeholder faglig baggrund og motivation samt forventninger til 
kurset. Ansøgning sendes til studiesekretariatet i forbindelse med tilmelding til valgfag.

Eksamen i dette fag tager udgangspunkt i en synopsis, der kan danne grundlag for 
kandidatspeciale. Kursusdeltagere har fortrinsret til klyngevejledning inden for kursets fagområde i
forårssemesteret.

FORLØB
Undervisningen gennemføres over to intensive undervisningsgange à tre dage (i alt 32 lektioner).
Forud for hver undervisningsgang udarbejdes en obligatorisk, skriftligt opgave, som præsenteres, 
diskuteres og evalueres i plenum. De skriftlige arbejder kan udarbejdes på dansk, men det anbefales
at prøve kræfter med skriftlig formidling på engelsk.

Der afholdes et online introduktionsmøde primo september. Undervisningen gennemføres 
primo/medio oktober og medio/ultimo november, henholdsvis.

PÆDAGOGIK
En masterclass er undervisning på højt niveau, hvor der stilles store krav til de studerendes 
forberedelse og deltagelse. Underviserens rolle er bl.a. at facilitere diskussioner, der guider de 
studerende til at identificere gode spørgsmål og selv finde argumenter og svar.

Feedback mellem underviser og studerende (og studerende imellem) er en naturlig og vigtig del af 
interaktiv undervisning, der har til formål at tilskynde kritisk tænkning. Svar fra studerende – såvel 



som spørgsmål, der rejses i undervisningen – bruges af underviser til at give feedback og vejlede de 
studerende samt tilpasse undervisningen.

Kurset henvender sig til ambitiøse og nysgerrige studerende, der ønsker en dybere juridisk 
forståelse og træning i kritisk juridisk tænkning samt særlig indsigt i reguleringen af 
informationsteknologi. Der lægges stor vægt på at træne analytiske færdigheder, der også forbereder
den studerende til specialeskrivning og juridisk forskning.

Undervisningen foregår på dansk, men litteratur og retskilder er primært på engelsk for også at 
skabe fortrolighed med engelsk terminologi.

Læringsmål

VIDEN
–Retskilder inden for databeskyttelsesret og markedsføringsret
–EU grundrettigheder af relevans for markedsretten
–Markedets funktion og aktørernes roller
–Karakteristika ved data-drevne forretningsmodeller
–Principper inden for adfærdsforskning og teknologidesign

FÆRDIGHEDER
–Redegøre for gældende ret inden for databeskyttelsesret og markedsføringsret
–Redegøre for samspillet mellem markedsføringsret og databeskyttelsesret i forbindelse med data-

drevne forretningsmodeller
– Identificere og analysere juridiske problemer på baggrund af relevante retskilder
–Redegøre for samfundsmæssige og markedsrelaterede aspekter af data-drevne forretningsmodeller
– Inddrage retspolitiske og retsøkonomiske argumenter i den juridiske fortolkning

KOMPETENCER
– Identificere og kvalificere problemstillinger inden for fagområderne
–Udlede generelle principper af sekundær lovgivning og retspraksis
–Anvende EU-grundrettighederne i markedsretlige analyser
–Håndtere juridiske udfordringer når retstilstanden er usikker
–Formulere sig klart og velstruktureret i både skrift og tale

Undervisningsform
Casebaseret undervisning med fokus på dialog og diskussion, der tilskynder til kritisk tænkning. 
Målet er at understøtte forståelse og anvendelse af pensum. De studerende forbereder i grupper 
cases, øvelser, domme mv., der fremlægges og diskuteres i plenum. Forberedelse til og aktiv 
deltagelse i undervisning er en forudsætning for optimalt læringsresultatet.

Forudsætninger
Det forventes, at den studerende har en grundlæggende forståelse for EU-ret og markedsføringsret 
svarende til obligatoriske fag på jurauddannelserne ved Aalborg Universitet. Det vil være en fordel 
– men er ikke en forudsætning – hvis den studerende har haft valgfag inden for forbrugerret, it- og 
internetret og persondataret.



Omfang og forventet arbejdsindsats
270 timer (10 ECTS)

  74 timer Forberedelse til første undervisningsgang
  16 timer Første undervisningsgang (3 dage)
  74 timer forberedelse til anden undervisningsgang
  16 timer Anden undervisningsgang (3 dage)
      90 timer            Eksamensforberedelse, inkl. udarbejdelse af synopsis  
270 timer I alt

Eksamen
Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af projekt (synopsis) udarbejdet i grupper (3-5 personer).

Aflevering af de to obligatoriske opgaver samt synopsis er en forudsætning for deltagelse i 
eksamen.

Foreløbig litteratur
Jan Trzaskowski, Your Privacy Is important to Us! – data-driven business models, privacy and 
unfair competition law (Ex Tuto 2021) samt videnskabelige artikler og EU-domme mv.


