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1. Indledning 
 
For Matas er det afgørende, at vores kunder, medarbejdere og andre interessenter kan føle sig 
trygge ved, at Matas behandler deres data efter nøje etiske overvejelser og med vedvarende højt 
fokus på sikkerhed.  
 
Det er Matas erklærede mål, at data fra vores kunder, medarbejdere og andre interessenter aldrig 
må bruges til formål, den enkelte ikke er indforstået med og er fuldt oplyst om, og at der altid 
skal være fuld gennemsigtighed for den enkelte, herunder om hvordan man kan administrere 
egne data. Hos Matas skal alle opleve, at deres data bliver behandlet med respekt, og at vi som 
organisation træffer de etisk rigtige valg, uanset om lovgivningen tillader noget andet eller noget 
mere.  
 
Som en del af Matas arbejde med at sikre tryghed for alle interessenter i forhold til egne data, 
har Matas udarbejdet denne Dataetiske Politik, som beskriver vores dataetiske arbejde, og som 
er tilgængelig på matas.dk her sammen med vores øvrige politikker for blandt andet 
samfundsansvar og diversitet. En beskrivelse af, hvordan Matas konkret behandler 
personoplysninger vedrørende Club Matas medlemmer, kan findes i Club Matas' vilkår og 
betingelser her. Vores generelle persondatapolitik for kunder og samarbejdspartnerne findes på 
matas.dk her. Persondatapolitikken for vores medarbejdere udleveres til alle og er tilgængelig på 
vores intranet – Stribenettet samt i Personalehåndbogen. 

        
     

2. Organisering af arbejdet med dataetik i Matas – Governance 
 
Bestyrelsen bærer ansvaret for godkendelse og tilsyn med overholdelsen af vores Dataetiske 
Politik, og Revisionskomiteen vurderer minimum årligt politikkens egnethed, tilstrækkelighed 
og effektivitet.   
 
Det operationelle ansvar for driften af det dataetiske arbejde i Matas er forankret i Matas’ 
Dataetiske Udvalg (herefter MDU), som består af ledende personer indenfor IT, Organisation, 
Kommunikation, Club Matas, E-Commerce og Jura. Udvalget ledes af Matas’ Chefjurist og 
refererer til Matas direktion. MDU mødes som udgangspunkt hvert kvartal og ved behov for at 
drøfte arbejdet med dataetik og tage stilling til nye måder at behandle data på, konkrete sager og 
spørgsmål fra organisationen og omverdenen.  
 
MDU er ansvarlig for at sikre, at det daglige arbejde i Matas til stadighed afspejler principperne 
i Matas’ Dataetiske Politik, og at vores dataetiske arbejde tager udgangspunkt i anbefalingerne 
fra Ekspertgruppen om dataetik1 fra november 2018, som skal sikre, at Matas anvender data 
efter følgende kriterier: 

 
 

 
1 Ekspertgruppen om dataetik blev i marts 2018 udnævnt af regeringen til blandt andet at udarbejde dataetiske 
anbefalinger og se på, hvordan ansvarlig dataanvendelse kan blive en konkurrencefordel for danske virksomheder. 

https://investor.matas.dk/Danish/governance/god-selskabsledelse/default.aspx
https://www.matas.dk/kontakt-vilkaar-og-betingelser#behandlingAfDinePersonoplysninger
https://www.matas.dk/persondatapolitik
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Disse kriterier er fundamentet for Matas omgang med al data, uanset hvem data vedrører (fx 
medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere) og afspejles bl.a. i vores behandling af Club 
Matas medlemsdata og vores fokus på sikkerhed som beskrevet nedenfor. 
 
Denne Dataetiske Politik udleveres til alle medarbejdere ved ansættelse. Vores medarbejdere 
gennemgår desuden løbende træning i sikker og korrekt omgang med personoplysninger. 
Spørgsmål af dataetisk karakter samt anmeldelser af overtrædelser af den Dataetiske Politik kan 
rettes til dataetik@matas.dk, eller anonymt via Matas’ Whistleblower-ordning her.   

 
 

3. Datadeling og behandling af Club Matas medlemsdata 
 
Anvendelse af nye teknologier og dataetiske overvejelser er særlig relevant for vores arbejde 
med Club Matas grundet datamængde og detaljegrad.  
 
Vi har mere end 1,6 mio. Club Matas medlemmer, hvilket gør Club Matas til et af Danmarks 
største loyalitets- og fordelsprogrammer.  Vores kunders data er en værdifuld og skrøbelig 
ressource, som vi har en både etisk og juridisk forpligtelse til at beskytte bedst muligt. 
 
Via Club Matas indsamler vi data fra medlemmerne, både ved tilmelding, og når de bruger deres 
medlemskab til at købe eller søge efter varer på vores platforme. Det er basisoplysninger som 
fx. kontaktoplysninger, køn og alder, angivne interesser indenfor Matas’ sortiment samt 
købshistorik. Formålet er, at medlemmerne får mest muligt ud af medlemskabet, ved at vi 
målretter vores kommunikation til dem og giver medlemmerne bedre og mere relevante tilbud 
baseret på deres købshistorik og adfærd på Matas’ platforme. 
 
Da Club Matas blev grundlagt i 2010, traf vi en principbeslutning om ikke at benytte data på 
individniveau om medlemmerne til videresalg, ligesom vi ikke køber eller på anden måde 
indhenter data på individniveau om vores medlemmer fra tredjeparter. Medlemmerne viser os 
tillid ved at betro os deres data, når de handler hos os og benytter vores platforme. Vi ønsker at 
leve op til denne tillid ved kun at bruge de data, som medlemmerne selv har valgt at give os. På 

https://matas.whistleblowernetwork.net/frontpage
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den måde bliver det gennemskueligt og transparent for medlemmet, hvilke data vi har om den 
enkelte.  

 
 

4. Brug af nye teknologier og kunstig intelligens i Club Matas 
 
Medlemsdata benyttes af Club Matas på tværs af de tilgængelige kildedata, så oplysninger om 
fx. aldersgruppe, købsadfærd og brug af Matas’ platforme (klikadfærd) samles med henblik på 
at strukturere medlemskommunikationen for at tilbyde det enkelte medlem de mest relevante 
medlemsfordele og tilbud. 
 
Vi benytter kendte metoder som bl.a. ’Collaborative and content-based filtering’ til at udarbejde 
produktanbefalinger til vores medlemmer.  
 
Når vi bruger ny teknologi som eksempelvis kunstig intelligens sker det altid efter forudgående 
dataetiske overvejelser, hvor vi kobler egne forretningsregler til systemerne, så algoritmen ikke er 
alene om at bestemme, hvilken anbefaling der gives til medlemmet. For eksempel har vi valgt at 
undtage produkter til intimt brug fra målrettet markedsføring, uanset hvad algoritmen ellers ville 
anbefale. Baggrunden herfor er, at vi vil opretholde en balance, hvor vi respekterer, at der kan 
være områder, hvor vores medlemmer ikke ønsker eller forventer at få anbefalinger fra os.  
 
Inden vi laver nye typer af anbefalinger, foretager vi interne test, hvor testpersoner giver 
tilbagemeldinger på de anbefalinger, der gives, og eventuelle uhensigtsmæssigheder i algoritmen 
justeres. 
 
 

5. Sikkerhed 
 

Matas opererer med en sikkerhedspolitik med stram rettighedsstyring, der sikrer, at kun specielt 
udpegede personer har adgang til specifikke, individuelle data på individniveau. For at forhindre 
utilsigtet adgang til data eller decideret cyberangreb, benytter vi altid de nyeste 
netværkssikkerhedsteknologier, 2 faktor validering af privilegeret ekstern adgang samt en stor 
segmentering af netværket. Hele den samlede infrastruktur overvåges 24/7 af et ekstern Security 
Operations Center (SOC), der monitorerer og korrelerer hændelser i netværket relateret til 
sikkerheden omkring systemer og data. 
 
Herudover benytter vi uvildige eksterne sikkerhedsfirmaer, der løbende foretager 
penetrationstest fra eksterne touch points ind mod vores netværk med henblik på at verificere, 
at de implementerede sikkerhedssystemer fungerer efter hensigten.  
 
 

6. Rådighed over egne data og sletning 
Vores kunder, medarbejdere og øvrige interessenter kan altid få indsigt i, hvilke personlige 
oplysninger vi har registreret om den pågældende og bede om at få dem rettet eller slettet, hvis 
de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante.  
 
Der er fastsat slettefrister for oplysningerne, så Matas ikke beholder oplysninger længere end 
nødvendigt for samarbejdet, uanset om man er kunde eller medarbejder. For Club Matas 
gælder, at hvis et medlem melder sig ud af Club Matas, slettes alle personoplysninger om 
medlemmet 30 dage efter udmeldelsen. 
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