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 Databeskyttelseserklæring

Vi er Discovery Networks Danmark ApS. Vi driver https://discoverydenmark.dk/-netstedet, der
tilvejebringer oplysninger for medie- og markedsføringsbureauer for at lære om kanalerne inden for
Discovery-porteføljen af mærker, samt mulige sponsormuligheder for de forretningskunder, de
repræsenterer (samlet benævnt “tjenesterne”).

Læs denne databeskyttelseserklæring omhyggeligt.

Vi er beliggende i Danmark. Vores virksomhedsoplysninger er angivet i afsnit 1 nedenfor.

Vi respekterer din ret til privatlivets fred. Vores overordnede mål er at sikre, at vores indsamling og
brug af personoplysninger er passende for leveringen af tjenesterne til dig og er i overensstemmelse
med gældende databeskyttelseslovgivning.

Yderligere oplysninger om, hvordan vi gør dette, er angivet i hvert afsnit af vores
databeskyttelseserklæring som følger
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1. Hvem vi er

Tjenesterne drives af Discovery Networks Danmark ApS med virksomhedsnummer 20052902,
hvis hjemsted er på H.C. Andersens Boulevard 1, 1553 København V, Danmark. Discovery
Networks Danmark er den dataansvarlige for personoplysninger, der indsamles fra tjenesterne.

2. Børn

Vi indsamler ikke og vil ikke bevidst indsamle oplysninger fra børn uden opsyn under 13 år.
Vores tjenester er ikke rettet mod børn, og vi indsamler ikke bevidst eventuelle
personoplysninger fra børn.

3. De personoplysninger, som vi indsamler om dig

Besøgende på netstedet

Oplysninger fra dine onlineinteraktioner

Vi indsamler følgende oplysninger fra din interaktion med tjenesterne:

● hvordan du tilgår tjenesterne, og de enheder du bruger til at tilgå tjenesterne. Dette
omfatter indsamling af entydige online-identifikatorer, såsom IP-adresse og dine
loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, typer og
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versioner af browserplugins, operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder,
som du bruger til at få adgang til tjenesterne, og

● oplysninger om, hvordan du bruger tjenesterne.

Tredjeparter og offentligt tilgængelige kilder

Vi kan modtage personoplysninger om dig fra forskellige tredjeparter som angivet nedenfor:

● tekniske oplysninger fra følgende parter:

o analyseudbydere beliggende inden for og uden for EU, såsom Google Analytics.

Vores kunder (og vores kunders medarbejdere)

Oplysninger, som du deler med os

Vi, eller tredjeparter på vores vegne, kan indsamle og bruge enhver af følgende oplysninger om dig:

● dit navn,

● din stillingsbetegnelse,

● navnet på den virksomhed, du arbejder for,

● din virksomheds postadresse,

● din e-mailadresse hos din virksomhed,

● dit arbejdstelefonnummer,

● oplysninger, der tilvejebringes, når du kommunikerer med os,

● eventuelle opdateringer af oplysninger, der tilvejebringes for os,

● oplysninger om de tjenester, som vi leverer til dig,

● kundeserviceoplysninger, og

● oplysninger om forvaltning af kunderelationer og markedsføring.

4. Sådan opbevarer og bruger vi dine personoplysninger

Vi opbevarer og bruger dine personoplysninger af følgende årsager:

● det er nødvendigt for at vi kan opfylde den aftale, som vi har indgået med dig eller din
arbejdsgiver,

● Det kræves i forbindelse med vores legitime interesser,

● Det er nødvendigt for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser, eller

● det er tilladt, fordi du har givet os dit samtykke.

I tilfælde hvor vi har pligt til at indsamle personoplysninger i henhold til lovgivning, eller hvor
indsamling er nødvendig for opfyldelsen af den aftale, vi har indgået med dig, og du undlader
at tilvejebringe de pågældende oplysninger for os efter anmodning herom, vil vi muligvis ikke
være i stand til at opfylde den aftale, som vi har indgået eller forsøger at indgå med dig (i dette
tilfælde, at give dig adgang til tjenesterne). I dette tilfælde kan vi være nødt til at annullere
tjenesterne, men i så fald underretter vi dig herom.

Det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakt med dig

Vi indsamler, opbevarer og bruger dine personoplysninger, herunder dit navn og din
e-mailadresse, samt oplysninger om, hvordan du bruger og tilgår tjenesterne, fordi det er



nødvendigt for at levere de tjenester, som du har anmodet om i medfør af den kontrakt, der
blev indgået mellem dig og os, da du accepterede vores brugsvilkår. Dette omfatter:

● at levere eventuelle tjenester, som du anmoder om eller køber,

● administrere tjenesterne, og

● krav til tjeneste- og kontoadministration, såsom hvis vi skal kontakte dig af årsager
forbundet med tjenesterne (f.eks., hvis vi skal informere dig om tjenesteopdateringer eller
ændringer til vores brugsvilkår, erklæring om cookies og sporingsteknologier eller denne
databeskyttelseserklæring),

Vores legitime interesser

Nogle gange er vores brug af dine personoplysninger til formål, som er forbundet med levering
af tjenesterne. Under sådanne omstændigheder mener vi, at vi har en legitim interesse i at
håndtere dine personoplysninger, fordi vi mener, at fordelene ved denne opbevaring og brug af
dine personoplysninger tilsidesætter eventuel potentiel negativ indvirkning for dig, og ikke
unødigt påvirker dine rettigheder eller frihedsrettigheder. De relevante omstændigheder er:

● påvise og forebygge svig,

● holde tjenesterne, produkterne og IT-systemerne sikre,

● sikre, at vores egne processer, arbejdsgange og systemer er så effektive som muligt,

● analysere og forbedre de oplysninger, vi indsamler,

● for at bestemme effektiviteten af   vores reklamekampagner og annoncering,

● behandle dine forespørgsler og anmodninger (for eksempel har vi brug for dine
kontaktoplysninger, hvis du ringer til kundeservice for at bede om hjælp og assistance), og

● hvis du har fravalgt vores markedsføring eller gjort indsigelse mod at modtage e-mails fra
os, er vi nødt til at føre optegnelser over dine præferencer for at sikre, at vi ikke kontakter
dig, hvis du har frabedt dig det.

Hvis vi påberåber os vores (eller en anden persons) legitime interesser med henblik på at bruge
dine personoplysninger, vil vi udføre en interesseafvejning for at sikre, at vores (eller den anden
persons) legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende
rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger.

Når du har givet os dit samtykke

Hvis du gav dit samtykke til at modtage oplysninger om tilbud, kan vi kontakte dig via e-mail om
produkter eller tjenester, som vi mener kan interessere dig.

Hvis vi påberåber os dit samtykke til at bruge dine personoplysninger på en bestemt måde,
men du senere skifter mening, kan du trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på
DPO@discovery.com, hvorefter brugen vil ophøre.

Af juridiske årsager

Vi bruger dine personoplysninger for at overholde vores juridiske forpligtelser. Disse
forpligtelser omfatter:

● vores overholdelse af vores juridiske forpligtelser, og

● hvis tilsynsorganer eller retshåndhævende myndigheder beder os om at dele dine
personoplysninger med dem.

Anonyme oplysninger
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Vi indsamler anonymiserede oplysninger om besøgende på tjenesterne med henblik på
indsamling af statistikker eller til rapporteringsformål. Ingen enkeltpersoner vil dog kunne
identificeres via de anonymiserede oplysninger, som vi indsamler til disse formål.

5. Sådan deler vi dine personoplysninger, og hvem vi deler dem med

Vi videregiver oplysninger under følgende omstændigheder:

● Tredjepartstjenesteudbydere: Når vi deler oplysninger med tredjepartstjenesteudbydere
for at formidle eller levere bestemte tjenester på vores vegne. Dette omfatter:

o IT-infrastrukturvirksomheder, der formidler vores levering af tjenesterne til dig, såsom
hosting af tjenesterne på vores vegne,

o tredjeparter, der leverer kundesupport på første niveau på vores vegne,

o IT-supportudbydere, og

o andre tredjepartstjenesteudbydere, såsom Google, med henblik på at levere eller spore
vores kunders brug af tjenesterne.

Disse virksomheder er udelukkende autoriserede til at bruge dine personoplysninger som
nødvendigt for at levere disse tjenester til os og i overensstemmelse med vores anvisninger.

● Discovery-koncernselskaberne: Vi kan dele oplysninger om dig blandt
Discovery-koncernselskaberne, herunder vores datterselskaber og tilknyttede selskaber og
joint venture-partnere, for at levere og forbedre vores produkter og tjenester, samt for at
tilvejebringe oplysninger for dig om produkter eller tjenester, der kan interessere dig.

● Overholdelse af love og retssager: Når vi reagerer på retskendelser eller retsprocesser, eller
for at fastlægge eller udøve vores juridiske rettigheder eller forsvare os mod retskrav. Når vi
efter eget skøn mener, at det er nødvendigt at dele oplysninger med henblik på at
undersøge, forebygge eller træffe foranstaltninger mod ulovlige aktiviteter, formodet svig,
situationer med potentielle trusler mod en persons fysiske sikkerhed, overtrædelser af
vores brugsvilkår eller som ellers påkrævet ved lov.

● Fusion eller opkøb: Når vi skal overføre oplysninger om dig, hvis vi opkøbes af eller
fusionerer med en anden virksomhed. Hvis vi er involveret i en fusion, et opkøb eller salg af
alle eller en del af vores aktiver, bliver du underrettet bagefter via e-mail og/eller en
fremtrædende meddelelse på tjenesterne om en eventuel ændring i ejerskab eller
anvendelser af dine personoplysninger, samt eventuelle valg, som du måtte have med
hensyn til dine personoplysninger.

6. Internationale overførsler

Hvis du befinder dig i EU, kan vi overføre personoplysninger, som vi indsamler fra dig til
tredjepartsdatabehandlere beliggende i lande, der er uden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde ("EØS") (herunder til USA) eller til selskaber i vores koncern i forbindelse
med ovenstående formål. Du skal være opmærksom på, at lande uden for EØS ikke
nødvendigvis yder det samme databeskyttelsesniveau som EØS, selvom vores indsamling,
opbevaring og brug af dine personoplysninger fortsat vil være underlagt denne
databeskyttelseserklæring.

Ved overførsel af personoplysninger uden for EØS vil vi:

● medtage standardkontraktbestemmelserne vedrørende databeskyttelse, der er
godkendt af Europa-Kommissionen til overførsel af personoplysninger uden for EØS i
vores kontrakter med de pågældende tredjeparter (disse er de bestemmelser, der er



godkendt i henhold til artikel 46.2 i den generelle forordning om databeskyttelse
(”GDPR”), eller

● sikre, at det land, hvori dine personoplysninger skal håndteres, er blevet anset for
"passende" af Europa-Kommissionen i henhold til artikel 45 i den generelle forordning
om databeskyttelse, eller

Du kan finde yderligere oplysninger om reglerne for dataoverførsler uden for EØS, herunder de
mekanismer, som vi påberåber os, på Europa-Kommissionens netsted her.

7. Cookies og lignende teknologier

Teknologier såsom cookies, beacons, tags og scripts bruges af os og vores partnere,
associerede selskaber eller analyse- eller tjenesteudbydere. Disse teknologier bruges til at
analysere trends, administrere tjenesterne, spore brugeres bevægelser i tjenesterne og til at
indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase som helhed. Vi modtager rapporter
baseret på brugen af disse teknologier af disse virksomheder på individuel såvel som samlet
basis.

Vi bruger for eksempel cookies til at huske brugeres indstillinger (f.eks. sprogpræference) og til
godkendelse. Brugere kan styre brugen af cookies på individuelt browserniveau. Hvis du afviser
cookies, kan du stadig bruge tjenesterne, men dine muligheder for at bruge visse funktioner
eller områder af tjenesterne kan være begrænsede.

Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies og hvilke oplysninger, der indsamles ved
hjælp af cookies i vores erklæring om cookies og sporingsteknologier.

8. Sikkerhed

Selvom vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de
personoplysninger, som du tilvejebringer for os, kan ingen transmission over internettet
nogensinde garanteres at være sikker. Vi kan derfor ikke garantere sikkerheden af eventuelle
personoplysninger, som du overfører til os over internettet.

Vi har forpligtet os til at beskytte dine personoplysninger ved hjælp af passende tekniske og
driftsmæssige foranstaltninger såsom adgangskontroller, der begrænser og styrer, hvordan dine
personoplysninger opbevares og håndteres, når de modtages fra dig.

9. Dataopbevaring

Vi opbevarer oplysninger (herunder personoplysninger), så længe vi skal bruge dem af de
årsager, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring.

I nogle tilfælde kan vi anonymisere dine personoplysninger (så de ikke længere kan knyttes til
dig) med henblik på markedsundersøgelser eller statistiske formål. I så fald er vi berettigede til
at bruge disse oplysninger på ubestemt tid uden yderligere varsel til dig.

10. Dine rettigheder

Du har visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger i relation til disse eller ønsker at udøve en af dem, bedes du kontakte vores
databeskyttelsesafdeling på DPO@discovery.com.  Du har ret til at anmode om, at vi:

● giver dig indsigt i alle personoplysninger, som vi opbevarer om dig,

● opdaterer alle dine personoplysninger, som er forældede eller urigtige,

● sletter alle personoplysninger, som vi opbevarer om dig,

● begrænser den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger,
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● forhindrer behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål,

● tilvejebringer dine personoplysninger for en tredjepartstjenesteudbyder,

● giver dig en kopi af alle personoplysninger, som vi opbevarer om dig, eller

● overveje eventuelle gyldige indsigelser, som du har mod vores brug af dine
personoplysninger.

Vi vil overveje alle sådanne anmodninger og give vores svar inden for en rimelig frist (og under
alle omstændigheder inden for eventuel tidsperiode, der kræves ved gældende lov). Du bedes
dog bemærke, at visse personoplysninger kan være fritaget for sådanne anmodninger under
visse omstændigheder.

Hvis en undtagelse finder anvendelse, vil vi informere dig herom, når vi svarer på din
anmodning. Vi kan bede dig om at tilvejebringe oplysninger for os, der er nødvendige for at
bekræfte din identitet, før vi svarer på en eventuel anmodning, som du fremsætter.

Hvis vi sletter eventuelle personoplysninger, som vi opbevarer om dig, kan en sådan sletning
kun vedrøre tjenesterne og ikke eventuel anden tjeneste, der leveres af os i andre retskredse.
Du bør fremsætte anmodninger for hver konto, som du har oprettet for at tilgå tjenesterne
eller eventuel anden tjeneste, der leveres af os.

11. Markedsføring

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til markedsføring via e-mail, telefon og post.

Vi sender dig visse markedsføringsmeddelelser (herunder elektroniske
markedsføringsmeddelelser), hvis det er i vores legitime interesse at gøre det med henblik på
markedsføring og forretningsudvikling, eller, hvis du er en enkeltmandsvirksomhed eller et
partnerskab uden begrænset ansvar, hvis du har givet samtykke til at modtage sådanne
elektroniske markedsføringsoplysninger.

Men vi vil altid indhente dit samtykke til direkte markedsføringsmeddelelser, hvis det kræves i
henhold til gældende lovgivning, eller hvis vi har til hensigt at videregive dine
personoplysninger til eventuel tredjemand til en sådan markedsføring.

Hvis du ønsker at stoppe med at modtage markedsføringsmeddelelser, kan du kontakte os via
e-mail på DPO@discovery.com.

12. Tredjepartswebsteder

Tjenesterne indeholder links og sider til andre websteder, der drives af tredjeparter. Bemærk
venligst, at denne databeskyttelseserklæring kun gælder for de personoplysninger, som vi
indsamler gennem tjenesterne, og at vi ikke er ansvarlige for personoplysninger, som
tredjeparter kan indsamle, opbevare og bruge gennem deres netsteder. Du bør altid læse
databeskyttelseserklæringen omhyggeligt for hvert netsted, du besøger.

13. Ændringer til denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring blev senest opdateret den 17. november 2021.

Vend tilbage regelmæssigt for at holde dig orienteret om opdateringer til denne
databeskyttelseserklæring. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til denne
databeskyttelseserklæring og vi har din e-mailadresse, sender vi dig en meddelelse om
ændringerne.
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14. Klager, spørgsmål og forslag

Vi har en databeskyttelsesrådgiver, som kan hjælpe med alle forespørgsler vedrørende vores
behandling af personoplysninger. Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes ved at sende
en e-mail til DPO@discovery.com.

Inden for EØS kan du også indgive en klage til vores tilsynsorgan for
databeskyttelsesanliggender (i øjeblikket Autoriteit Persoonsgegevens i Holland) eller søge en
løsning gennem lokale domstole, hvis du mener, at dine rettigheder er blevet overtrådt.

Du har ret til at indgive en klage til lokale databeskyttelsesmyndigheder i EØS, hvis du mener, at
vi ikke har overholdt gældende databeskyttelseslove. Den lokale myndighed varierer afhængigt
af landet.

Kontaktoplysningerne for den lokale myndighed i Danmark er som følger:-

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej
352500, Valby
Tlf. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Websted: https://www.datatilsynet.dk/

mailto:DPO@discovery.com
mailto:dt@datatilsynet.dk

