Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF) har glädjen att kunna erbjuda sina
medlemmar ett lunchseminarium med biträdande jurist Maria Bergström,
Setterwalls och docent Stefan Larsson, LTH, Lunds universitet på temat:

Individanpassad onlinereklam
Maria Bergström är biträdande jurist på Setterwalls och skrev examensarbetet ”Förföljd av
reklam? En utredning om skyddet mot individanpassad onlinereklam”, examensarbete på
Juristprogrammet vid Lunds universitet. Arbetet vann Konsumentverkets uppsatstävling 2020
med motiveringen ”En mycket välskriven uppsats med tydliga frågeställningar inom ett ämne
som är aktuellt och viktigt för Konsumentverkets verksamhet. Uppsatsen är väl förankrad i
den europeiska juridiska forskningen på området och visar på god förtrogenhet med den
valda rättsdogmatiska metoden, inklusive EU-rättslig metod. Analysen är självständig och
belyser på ett förtjänstfullt sätt samspelet mellan relevanta rättsområden, såsom dataskydd
och marknadsföringsrätt. Författaren resonerar kritiskt och lägger fram intressanta förslag
för den framtida rättsutvecklingen.” Uppsatsen hittar du här:
https://www.konsumentverket.se/contentassets/4b1c13cd0a5a4127af794711b16467e3/ber
gstrom_maria-2-forfoljd-av-reklam-en-utredning-om-skyddet-mot-individanpassadonlinereklam.pdf
Stefan Larsson är lektor och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik
och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Han är jurist med dubbla
doktorsgrader; filosofie doktor i rättssociologi och teknologie doktor i fysisk planering.
Larsson forskar om bl.a. transparensfrågor kring tillämpad artificiell intelligens, digitala
plattformars användning av data och automation, och relationen till individers tillit till
applikationerna. Han skrev konkurrensverksrapporten:
Dataekonomier - om plattformar, tredjepartsaktörer och behovet av transparens på digitala
marknader, se https://www.konkurrensverket.se/nyheter/forskningsrapport-omplattformar-tredjepartsaktorer-och-behovet-av-transparens-pa-digitala-marknader/

Gör er redo för ett spännande och innehållsrikt seminarium!
Plats:
Zoom (länk skickas till de som anmäler sig)
Tid:
Onsdagen den 28 april 2021 kl. 12.00 – ca 13.30
Anmälan om deltagande sker till: Ulrika Wennersten, ulrika.wennersten@har.lu.se
Hjärtligt välkomna!
För styrelsen
Ulrika Wennersten & Lovisa Dahl Nelson
Föreningen Immaterialrättsligt Forum bildades hösten 1996 för att i södra Sverige främja diskussionen och
utvecklingen inom det immaterialrättsliga området. FIF organisationsnummer är 802420-4128.
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varierar men är alltid aktuella och hänförliga till immaterialrätten i en vid tolkning. FIF är en ideell förening
vars intäkter baseras på medlemsavgifter och vars verksamhet är beroende av medlemmarnas ideella
insatser. Medlemsavgift för 2021 är 200 kr för enskild medlem och 1.000 kronor för företagsmedlem. Som
företagsmedlem har man rätt att skicka obegränsat antal anställda till respektive seminarium. Betalning
görs till bankgironummer 5163-5944 samtidigt som ett e-postmeddelande innehållande företagets eller
personens aktuella namn samt den e-postadress inbjudningar till seminarium ska skickas till sänds till
Ulrika Wennersten på adress ovan.

