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 Personvernmerknad

Vi er Discovery Networks Norway AS. Vi driver nettstedet https://www.discovery.no/ som gir
informasjon for media- og markedsføringsbyråer om kanalene i Discoverys merkeportefølje, samt
mulige sponsingsmuligheter for forretningskundene de representerer (samlet kalt «tjenestene»).

Les denne personvernmerknaden nøye.

Vi er basert i Norge. Opplysninger om vårt selskap fremsettes i punkt 1 nedenfor.

Vi respekterer din rett til personvern. Vårt overordnede mål er å sikre at vår innsamling og bruk av
personopplysninger er hensiktsmessig for leveringen av tjenestene til deg, og at det gjøres i samsvar
med gjeldende personvernlovgivning.

Ytterligere detaljer om hvordan vi gjør dette, er beskrevet i de ulike delene av vår personvernmerknad
som følger

1. Om oss
2. Barn
3. Personopplysninger vi innhenter om deg
4. Slik lagrer og bruker vi personopplysningene dine
5. Slik deler vi personopplysninger og disse deler vi dem med
6. Overføring av opplysninger til utlandet
7. Informasjonskapsler og lignende teknologier
8. Sikkerhet
9. Dataoppbevaring
10. Dine rettigheter
11. Markedsføring
12. Tredjeparters nettsteder
13. Endringer i denne personvernmerknaden
14. Klager, spørsmål og forslag

1. Om oss

Tjenestene drives av Discovery Networks Norway AS med organisasjonsnummer 831 193 042
MVA med registrert kontoradresse Nydalen allé 37, 0484, Oslo, Norge. Discovery Networks
Norway AS er databehandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes fra tjenestene.

2. Barn

Vi vil aldri bevisst innhente opplysninger fra barn under 13 år uten tilsyn av en voksen.
Tjenestene våre er ikke rettet mot barn, og vi innhenter ikke personopplysninger fra barn
bevisst.

3. Personopplysninger vi innhenter om deg

Besøkende på nettstedet

Opplysninger fra dine nettbaserte samhandlinger

Vi innhenter følgende opplysninger fra din samhandling med tjenestene:

● hvordan du får tilgang til tjenestene våre, og hvilke enheter du bruker for å få tilgang til
dem. Dette inkluderer innsamling av unike identifikatorer, som IP-adresse og
innloggingsdata, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og -plassering, typer og
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versjoner av nettleserutvidelser, operativsystem og plattform og annen teknologi på
enhetene du bruker for å få tilgang til tjenestene, og

● informasjon om hvordan du bruker tjenestene.

Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder

Vi kan motta personopplysninger om deg fra ulike tredjeparter som angitt nedenfor:

● tekniske data fra følgende parter:

o leverandører av analysetjenester basert i og utenfor EU, som f.eks. Google Analytics;

Våre kunder (og ansatte hos våre kunder)

Opplysninger du deler med oss

Vi eller tredjeparter på våre vegne kan innhente og bruke følgende opplysninger om deg:

● ditt navn

● din jobbtittel

● navnet på selskapet eller virksomheten du jobber i

● din forretningspostadresse

● din forretnings-e-postadresse

● ditt forretningstelefonnummer

● informasjon gitt når du korresponderer med oss

● eventuelle oppdateringer av informasjon gitt til oss

● informasjon om tjenestene vi leverer til deg

● kundeserviceinformasjon og

● kunderelasjonsstyring og markedsføringsinformasjon

4. Slik lagrer og bruker vi personopplysningene dine

Vi lagrer og bruker dine personopplysninger av følgende grunner:

● der det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en kontrakt vi har med deg eller din
arbeidsgiver

● der det er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser

● der det kreves for at vi skal kunne overholde våre juridiske forpliktelser eller

● der det er tillatt fordi du har gitt oss ditt samtykke

Der vi trenger å innhente personopplysninger i henhold til loven eller i henhold til vilkårene i en
kontrakt vi har med deg, og du ikke oppgir slike opplysninger når du blir bedt om det, kan det
hende vi ikke vil være i stand til å oppfylle kontrakten vi har eller forsøker å inngå med deg (i
dette tilfellet for å levere deg tjenestene). I dette tilfellet må vi kanskje avbryte tjenestene, men
vi vil varsle deg om dette først hvis dette er tilfelle.

Nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg

Vi innhenter, oppbevarer og bruker personopplysninger, som f.eks. ditt navn og din
e-postadresse og informasjon om hvordan du bruker og får tilgang til tjenestene, fordi det er
nødvendig for at vi skal kunne levere de tjenestene du har bedt om i henhold til kontrakten
som er inngått mellom deg og oss da du samtykket til bruksvilkårene. Dette omfatter:



● det å levere de tjenestene du ber om eller kjøper

● administrere tjenestene og

● krav til kundeservice og kontoadministrasjon, som når vi må kontakte deg av grunner
relatert til tjenestene (f.eks. når vi må varsle deg om oppdateringer av tjenestene eller
endringer i bruksvilkårene, merknad for informasjonskapsler og sporingsteknologier eller
denne personvernmerknaden);

Våre legitime interesser

Noen ganger bruker vi personopplysningene dine til formål som er tilknyttet levering av
tjenestene. I disse tilfellene mener vi at vi har en legitim interesse i å behandle
personopplysningene dine, og vi mener at fordelene ved at vi lagrer og bruker dine
personopplysninger veier opp for eventuelle konsekvenser du vil oppleve og ikke urettmessig
påvirker dine rettigheter og frihet på en negativ måte. Disse omstendighetene er:

● oppdage og forebygge svindel

● holde tjenestene, produkter og IT-systemer sikre

● sikre at våre egne prosesser, prosedyrer og systemer er så effektive som mulig

● analysere og forbedre informasjonen vi innhenter

● for å fastslå effektiviteten av våre salgskampanjer og reklame

● håndtere henvendelser og forespørsler fra deg (for eksempel må vi kanskje behandle
kontaktopplysningene dine hvis du skulle ringe kundeservice og be om hjelp) og

● når du har valgt ikke å motta markedsføring eller e-post fra oss, må vi holde oversikt over
dine preferanser for å sikre at vi ikke kontakter deg hvis du har bedt oss om ikke å gjøre det.

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut fra vår (eller andres) legitime interesse, vil vi foreta
en avveining for å være sikre på at ikke dine interesser eller grunnleggende rettigheter og
friheter som tilsier at dine personopplysninger skal beskyttes, veier tyngre enn våre (eller den
andre partens) berettigede interesser.

Når du har gitt oss ditt samtykke

Hvis du gav ditt samtykke til å motta informasjon om tilbud, kan vi kontakte deg via e-post med
produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg.

Hvis vi baserer oss på ditt samtykke til at vi kan bruke dine personopplysninger på en bestemt
måte, men du siden endrer mening, kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss på
e-postadressen DPO@discovery.com, så vil vi stoppe slik bruk.

Av juridiske årsaker

I noen sammenhenger bruker vi dine personopplysninger for å overholde våre rettslige
forpliktelser. Disse forpliktelsene inkluderer:

● at vi overholder våre rettslige forpliktelser og

● hvis vi blir bedt av tilsynsmyndigheter eller politiet om å dele dine personopplysninger med
dem.

Anonymiserte opplysninger

Vi innhenter anonymiserte detaljer om besøkende på nettstedet vårt for statistiske formål eller
rapporteringsformål. Ingen enkeltpersoner vil imidlertid kunne identifiseres fra de anonyme
detaljene vi samler inn for disse formålene.
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5. Slik deler vi personopplysninger og disse deler vi dem med

Vi offentliggjør informasjon under følgende omstendigheter:

● Tredjeparts tjenesteleverandører: Når vi deler informasjon med tredjeparts
tjenesteleverandørselskaper for at de skal tilrettelegge eller tilby visse tjenester på våre
vegne. Dette inkluderer:

o IT-infrastrukturselskaper som tilrettelegger vår levering av tjenestene til deg, så som er
verter for tjenestene på våre vegne

o tredjeparter som gir kundestøtte på første nivå på våre vegne

o IT-støtteleverandører, og

o andre tredjeparts tjenesteleverandører, så som google, med det formål å levere eller
spore våre kunders bruk av tjenestene.

Disse selskapene er autorisert til å bruke dine personopplysninger bare i den grad det er
nødvendig for å levere disse tjenestene til oss.

● Discovery-familien av selskaper: Vi kan dele informasjon om deg innenfor familien av
Discovery-selskaper, inkludert våre datterselskaper og tilknyttede selskaper og joint
venture-partnere, for å levere og forbedre våre produkter og tjenester, samt for å gi deg
informasjon om produkter eller tjenester som kan interessere deg.

● Overholdelse av lover og juridiske prosesser: Når vi imøtekommer rettsordre eller andre
rettslige prosesser, eller fastsetter eller utøver våre juridiske rettigheter eller forsvarer oss
mot rettslige krav. Når vi etter eget skjønn mener at det er nødvendig å dele opplysninger
for å undersøke, forebygge eller iverksette tiltak mot ulovlige aktiviteter, mistenkt svindel,
situasjoner som involverer potensielle trusler mot den fysiske sikkerheten til en person,
brudd på våre bruksvilkår, eller når loven ellers krever det.

● Fusjon eller oppkjøp: Når vi trenger å overføre informasjon om deg hvis vi kjøpes opp av
eller fusjonerer med et annet selskap. Hvis vi er involvert i en fusjon, oppkjøp eller salg av
hele eller deler av våre eiendeler, vil du bli varslet i etterkant via e-post og/eller et
iøynefallende varsel i tjenestene om eventuelle endringer i eierskap eller bruk av dine
personopplysninger, samt eventuelle valg du måtte ha angående dine personopplysninger.

6. Overføring av opplysninger til utlandet

Hvis du befinner deg i EU, kan vi overføre personopplysninger som vi innhenter fra deg til
tredjepartsdatabehandlere som befinner seg i land som er utenfor det Europeiske Økonomiske
Samarbeidsområdet («EØS») (inkludert til USA) eller til våre konsernselskaper i forbindelse
med ovennevnte formål. Vær oppmerksom på at land som er utenfor EØS muligens ikke tilbyr
samme nivå av personvern som EØS, selv om vår innhenting, lagring og bruk av dine
personopplysninger fortsatt vil være underlagt disse retningslinjene for personvern.

Når vi overfører personopplysninger utenfor EØS, vil vi:

● implementere EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger utenfor EØS
godkjent av EU-kommisjonen i våre kontrakter med tredjeparter (disse er
bestemmelsene godkjent i EUs personvernforordning artikkel 46.2 («GDPR») eller

● Sørge for at landet der dine personopplysninger behandles er ansett å ha «tilstrekkelig
beskyttelsesnivå» av EU-kommisjonen i henhold til GDPR artikkel 45 eller

Du finner ytterligere informasjon om reglene for dataoverføringer utenfor EØS, inkludert de
mekanismene vi stoler på, på EU-kommisjonens hjemmeside her.



7. Informasjonskapsler og lignende teknologier

Teknologier som informasjonskapsler, websignaler, koder og skript brukes av oss og våre
partnere, tilknyttede selskaper eller analyse- eller tjenesteleverandører. Disse teknologiene
brukes til å analysere trender, administrere tjenestene, spore brukernes bevegelser rundt om i
tjenestene og innhente demografisk informasjon om brukerbasen som helhet. Vi mottar
rapporter basert på disse selskapenes bruk av disse teknologiene, både på individuell og
aggregert basis.

Vi bruker informasjonskapsler for eksempel for å huske brukernes innstillinger (for eksempel
språkvalg) og for autentisering. Brukere kan styre bruken av informasjonskapsler i egen
nettleser. Hvis du avviser informasjonskapsler, kan du fortsatt bruke tjenestene, men enkelte
funksjoner i eller områder av tjenestene kan være begrenset.

Vi ber deg lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, og hvilken informasjon som
innhentes ved hjelp av informasjonskapsler, i vår merknad om informasjonskapsler og
sporingsteknologier.

8. Sikkerhet

Selv om vi tar nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger
du gir oss, kan ingen overføring via Internett noen gang garanteres som helt sikker. Vi gjør
derfor oppmerksom på at vi ikke kan garantere sikkerheten for personopplysninger som du
overfører via Internett til oss.

Vi etterstreber å beskytte dine personopplysninger ved hjelp av hensiktsmessige tekniske og
operasjonelle tiltak, som for eksempel tilgangskontroller som begrenser og styrer hvordan dine
personopplysninger lagres og håndteres når mottatt av deg.

9. Dataoppbevaring

Vi vil beholde informasjon (inkludert personopplysninger) så lenge vi må bruke den av årsakene
som er beskrevet i denne personvernmerknaden.

I noen tilfeller kan vi anonymisere dine personopplysninger (slik at de ikke lenger kan knyttes til
deg) for forsknings- eller statistikkformål. I så fall kan vi benytte disse opplysningene uten
tidsbegrensing uten å varsle deg om dette.

10. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter når det gjelder dine personopplysninger. Hvis du vil ha mer informasjon
i forbindelse med disse eller vil utøve noen av dem, ta kontakt med personvernkontoret vårt på
DPO@discovery.com.  Du har rett til å kreve at vi:

● gir innsyn i personopplysninger vi har om deg

● oppdaterer personopplysninger om deg som er utdaterte eller uriktige

● sletter personopplysninger vi har om deg

● begrenser måten vi behandler dine personopplysninger på

● forhindrer behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål

● gir dine personopplysninger til en tredjeparts tjenesteleverandør

● gir deg kopi av alle personopplysninger vi har om deg eller

● at vi vurderer til alle velbegrunnede innvendinger du måtte ha vedrørende vår bruk av dine
personopplysninger.
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Vi vil behandle alle slike forespørsler og gi deg et svar innen rimelig tid (og i alle tilfeller innen
enhver lovpålagt tidsfrist). Vi gjør imidlertid oppmerksom på at enkelte personopplysninger
under visse omstendigheter kan være unntatt fra slike forespørsler.

Hvis et unntak fra rettighetene gjelder, vil vi informere deg om det når vi svarer på din
forespørsel. Vi kan be deg om å gi oss opplysninger som er nødvendige for å bekrefte din
identitet før vi svarer på en forespørsel fra deg.

Hvis vi sletter personopplysninger vi har om deg, kan denne slettingen bare gjøres i forbindelse
med tjenestene og ingen andre tjenester levert av oss i andre jurisdiksjoner. Du bør gjøre
forespørsler for hver konto du har satt opp for å få tilgang til tjenestene eller andre tjenester vi
leverer.

11. Markedsføring

Vi kan innhente og bruke dine personopplysninger for å sende ut markedsføring via e-post,
telefon og post.

Vi kan sende deg bestemt markedsføringskommunikasjon (inkludert elektronisk
markedsføringskommunikasjon) hvis det er i vår legitime interesse å gjøre dette for
markedsførings- og forretningsutviklingsformål eller hvis du er en eneaksjehandler eller et
aksjepartnerselskap hvis du har samtykket i å motta slik elektronisk
markedsføringsinformasjon.

Vi vil imidlertid alltid innhente samtykke fra deg til direkte markedsføringskommunikasjon der
vi er pålagt å gjøre det ved lov, og hvis vi har til hensikt å utlevere dine personopplysninger til
tredjeparter for slik markedsføring.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon, kan du kontakte oss via
e-post på DPO@discovery.com.

12. Tredjeparters nettsteder

Tjenestene inneholder koblinger og sider til andre nettsteder som drives av tredjeparter. Vi
gjør oppmerksom på at denne personvernmerknaden bare gjelder for de personlige
opplysningene vi innhenter gjennom tjenestene, og vi kan ikke være ansvarlige for
personopplysninger som tredjeparter kan komme til å innhente, lagre og bruke via deres
nettsteder.  Du bør alltid lese personvernmerknaden for hvert nettsted du besøker nøye.

13. Endringer i denne personvernmerknaden

Denne personvernmerknaden ble sist oppdatert 17. november 2021.

Besøk denne siden med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert om oppdateringer av
denne personvernmerknaden. Når vi gjør vesentlige endringer i denne personvernmerknaden
og vi har din e-postadresse, vil vi sende deg et varsel om endringene.

14. Klager, spørsmål og forslag

Vi har et personvernombud som kan bistå med alle spørsmål vedrørende vår behandling av
personopplysninger. Vårt personvernombud kan kontaktes på e-post DPO@discovery.com.

Innenfor EØS kan du også klage til vårt tilsynsorgan for personvernsaker (Datatilsynet i Norge)
eller benytte andre rettsmidler, f.eks. gjennom lokale domstoler dersom du mener at det
foreligger brudd på dine rettigheter.

Du har rett til å klage til de lokale personvernmyndighetene i EØS dersom du mener at vi ikke
har overholdt gjeldende personvernlovgivning. De lokale myndighetene vil være forskjellige i
de ulike landene.
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Kontaktopplysningene til de lokale myndighetene i Norge er som følger:

Datatilsynet
P.O. Box 458 Sentrum
NO-0105 Oslo
Norge
Tlf.: +47 47 22 39 69 64
e-post: postkasse@datatilsynet.no
Nettsted: https://www.datatilsynet.no/
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