Midttrafiks standardbestemmelser for busreklamer

1.1

Markedsføring, herunder reklamer skal overholde og respektere lovgivningen,
herunder EU-direktiver, markedsføringsloven og særlovning så som lov om forbud mod tobaksreklamer mv., alment accepterede nationale/internationale reklameetiske normer og kodeks, herunder ICC’s kodeks for reklame og markedskommunikation, samt Forbrugerombudsmandens udtalelser, retningslinjer/vejledninger mv.
Reklamer skal herefter fremstå som reklamer, således der ikke er tale om skjult
reklame, og kontaktoplysninger på annoncøren skal fremgå i fornødent og passende omfang.
Markedsføring må ikke fremstå vildledende, urimelig eller utilbørlig, ligesom
markedsføring bl.a. ikke må udnytte angst, spillelidenskab, overtro eller frygt,
samt tilskynde til voldshandlinger, til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden, sundheden eller miljøet samt farlig, uansvarlig, forsømmelig, kriminel, forkastelig adfærd.

1.2

Markedsføring, herunder reklamer må ikke være diskriminerende med hensyn
til race, køn, religion, alder eller nationalitet eller krænke personers religiøse,
seksuelle eller politiske overbevisning. Således må markedsføring ikke fremstille fx et køn eller en nationalitet på en nedsættende eller ringeagtende måde eller i øvrigt latterliggørende, krænkende eller stødende.

1.3

Markedsføring, herunder reklamer rettet mod børn og unge må aldrig, hverken
direkte eller indirekte opfordre til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd,
herunder mishandling og mobning, eller på utilbørlig måde benytte sig af vold,
frygt, overtro eller seksuelle referencer som virkemidler. Ligeledes må markedsføring rettet mod børn og unge ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol. Herudover skal markedsføring være udformet under hensyntagen til, at denne henvender sig til børn og unge, såfremt
det er tilfældet.

1.4

Busselskabet er over for Midttrafik ansvarlig for markedsføringens, herunder reklamers, overholdelse af retningslinjerne i Bilag 7.4 – Design, markedsføring,
reklamer og information. Er der tvivl om en reklames overholdelse af retningslinjerne, skal Midttrafik kontaktes forud for ophængning.
Midttrafik kan dog også af egen drift til enhver tid foretage en vurdering af en
reklames overholdelse af retningslinjerne. Busselskabet skal respektere Midttrafiks vurdering, uanset om denne fører til, at en reklame kan ophænges eller
skal fjernes.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

