
MEDDELANDE OM COOKIES OCH SPÅRNINGSTEKNIKER

Senast uppdaterat: 17 November 2021

Discovery Networks Sweden AB och/eller dess dotterbolag och närstående enheter (”Discovery”, ”vi”
eller ”oss”), tillsammans med våra reklampartner och tjänsteleverantörer, använder cookies och liknande
tekniker på våra webbplatser och mobila och anslutna tv-appar (sammantaget ”tjänsterna”).  Detta
meddelande om cookies och spårningstekniker är en del av vårt åtagande att informera dig om hur
uppgifter om dig samlas in, används och delas när du interagerar med tjänsterna.  Följande frågor
behandlas i detta meddelande om cookies och spårningstekniker:

1. VILKA COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER ANVÄNDER VI FÖR TJÄNSTERNA?
2. HUR ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?
3. HUR ANVÄNDER VÅRA REKLAMPARTNER SPÅRNINGSTEKNIKER?
4. HUR KAN DU GÖRA DINA VAL (HANTERA OCH VÄLJA BORT COOKIES)?
5. HUR KONTAKTAR DU OSS?

1. VILKA COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER ANVÄNDER VI FÖR TJÄNSTERNA

Liksom många andra företag använder vi cookies och andra spårningstekniker för våra tjänster.  Nedan
följer några exempel på vilka spårningstekniker som kan användas, beroende på din åtkomst till och
interaktion med tjänsterna.

Cookies i webbläsaren En cookie är en datafil som placeras på en dator när den används för att
besöka tjänsterna.  Cookies innehåller i allmänhet information förknippad med
din webbläsare, t.ex. webbplatsinställningar, inloggningsuppgifter eller ett
användar-ID.  Denna information gör det möjligt för onlinetjänster att känna
igen dig när du interagerar med tjänsten eller besöker den på nytt.

”Förstapartscookies” är cookies som ställs in av den domän du besöker. När du
besöker webbplatser på Discovery-nätverket använder vi cookies som placeras
på domänerna på de webbplatser du besöker och på Discovery-domäner.

”Tredjepartscookies” är cookies som hanteras av våra reklampartner,
reklamnätverk och analysleverantörer när du interagerar med webbplatserna.

”Sessionscookies” lagras tillfälligt under den tid du besöker webbplatsen.

”Beständiga cookies” fortsätter att vara lagrade efter att du lämnat tjänsterna
och kan sparas i veckor eller till och med år.

Vissa av de cookies vi använder kan vara ”flash-cookies”.  En flash-cookie är en
datafil som placeras på en dator via en Adobe Flash-plugin som kan vara
inbyggd eller hämtas av dig till din dator.  Dessa cookies kanske inte raderas när
dina cookies raderas eller inaktiveras via vanliga webbläsarinställningar.  Se

https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#howweuse
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#adpartners
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#yourchoices
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#contactus


avsnittet ”Dina val” nedan för information om hur du raderar eller inaktiverar
flash-cookies.

Spårningstekniker Tjänsterna kan innehålla web beacons/GIF-filer, pixlar, sidtaggar, inbäddade
skript och andra spårningstekniker.  Dessa tekniker består av små transparenta
bildfiler eller annan webbprogrammeringskod som registrerar hur du
interagerar med tjänsterna.   De används ofta tillsammans med cookies i
webbläsaren eller andra identifierare som är associerade med din enhet.

Enhetsidentifierare Vi kan samla in din IP-adress eller en annan unik identifierare för den specifika
enhet du använder för att få åtkomst till internet eller tjänsten.

Mobila
reklamidentifierare

 Vi och våra externa tjänsteleverantörer kan använda en reklamidentifierare
som tilldelas din enhet om du har åtkomst till tjänsterna via en mobilapp.

Spårning mellan enheter Om du använder olika enheter (t.ex. hemdator, bärbar dator, mobil enhet,
ansluten TV och/eller annan smart enhet) för att få åtkomst till våra tjänster,
kommer vi eventuellt att kunna associera dig med var och en av dina enheter
genom deterministisk (t.ex. inloggning på ett konto eller en tjänst på flera
enheter) eller probabilistisk (t.ex. genom att dra rimliga slutsatser baserade på
insamling av icke-personuppgifter om de enheter du använder)
fingeravtrycksteknik.

Information om exakt
position

Om du använder någon av våra mobilappar har du möjlighet att dela
information om din exakta position med oss. Om du samtycker kan vi samla
mer specifik platsinformation som kommer att levereras genom
GPS-funktionen på din mobilenhet. Vi använder denna information för att
erbjuda information och reklam som är relevant för dig baserat på var du
befinner dig.

2. HUR ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

Vi och tredje part kan av olika skäl använda cookies och spårningstekniker när du interagerar med
tjänsterna. Användningen kan vara:

Allmänna Vi använder cookies och andra spårningstekniker för att registrera dina
önskemål, spåra användningen av våra tjänster och din exponering för vår



onlinereklam, övervaka trafik, förbättra tjänsterna, göra det enklare för dig att
använda tjänsterna och att komma ihåg dina önskemål och inställningar samt
för att göra tjänsterna mer relevanta för dig.

Nödvändiga Nödvändiga cookies (och liknande tekniker) krävs för att våra digitala tjänster
ska fungera korrekt och förbli säkra. Vi kan till exempel använda nödvändiga
cookies för att logga in, fylla i formulär eller aktivera andra användningar och
funktioner för tjänsterna. Nödvändiga cookies används också för att övervaka
tjänstens tekniska prestanda så att vi kan säkerställa att våra tjänster fungerar
korrekt. Vi använder också nödvändiga cookies för att upprätthålla säkerheten
och stabiliteten på våra tjänster. Eftersom dessa cookies är nödvändiga för
säkerheten och funktionaliteten på våra tjänster kan de inte stängas av.

Analytiska Analyscookies (och liknande tekniker) gör det möjligt för oss att mäta hur
många personer som har använt tjänsterna, övervaka hur användare styr
tjänsterna och vilka sidor och videor som besöks oftast, räkna hur många
skickade e-postmeddelanden som faktiskt öppnades eller för andra
analysändamål. Dessa cookies gör det också möjligt för oss att förstå hur man
använder våra tjänster så att vi kan fortsätta att förbättra dem och se till att vi
erbjuder våra användare den bästa upplevelsen.

Reklamsrelaterade Reklamcookies (och liknande tekniker) används för att bygga en intresseprofil,
leverera reklam som är relevant för dessa intressen, mäta effektiviteten av
reklamkampanjer och för andra syften som beskrivs i vårt inställningscenter för
cookies och AdChoices som är tillgängliga via länken ”Cookies och AdChoices” i
sidfoten på vår webbplats eller i menyn för kontoinställningar i vår app. Dessa
cookies placeras av oss och våra marknadsföringspartner. Även om du inte
tillåter dessa cookies kommer du fortfarande att kunna se reklam men den kan
vara mindre relevant för dig.

Observera att vissa tredje parter – inklusive våra tjänsteleverantörer,
samarbetspartner, annonsörer och reklambyråer – också använder cookies för
tjänsterna.  Tredjepartscookies är vanligtvis mätnings- och prestandacookies
eller reklamcookies.

Mer information om hur vi använder cookies för tjänsterna, vilka
tredjepartscookies vi använder och tillåter, eller vilka cookies vi avaktiverar



hittar i vårt inställningscenter för cookies och AdChoices som är tillgängligt via
länken ”Cookies och AdChoices” i sidfoten på vår webbplats eller via menyn för
kontoinställningar i vår app.

3. HUR ANVÄNDER VÅRA REKLAMPARTNER SPÅRNINGSTEKNIKER?

Vi tillåter tredje parter såsom reklamteknologiföretag att använda reklam för produkter och tjänster från
tredje part.  Dessa företag använder cookies och liknande tekniker för att samla in information om dina
interaktioner med tjänsterna och andra webbplatser, mobila appar och andra anslutna tjänster och
använder den informationen för att visa reklam som sannolikt är relevant för dig och för att förstå hur
användare svarar på denna reklam.

4. HUR KAN DU GÖRA DINA VAL (HANTERA OCH VÄLJA BORT COOKIES)?

I många fall kan du välja vilken information du lämnar ut och hur vi använder dina uppgifter.  Dessa val
och vilka konsekvenser de kan få beskrivs i detalj nedan.

Cookies De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt, men om du föredrar det
kan du ofta ändra webbläsarens inställningar för att inaktivera eller avvisa
cookies. Om du inaktiverar dina cookies eller ställer in din webbläsare så att
den avvisar cookies kanske vissa funktioner för tjänsterna inte fungerar eller
inte fungerar som det är tänkt.

Inställningscenter för
spårningstekniker

Du kan tillåta eller avaktivera cookies/spårare och välja hur IAB:s ramverk för
transparens och samtycke får samla in eller använda dina uppgifter via vårt
inställningscenter för cookies och AdChoices tillgänglig via länken ”Cookies och
AdChoices” i sidfoten på vår webbplats, alternativt under menyn för
kontoinställningar i vår app. Du kan även kontrollera hur cookies ställs in på din
enhet genom att använda dina webbläsarinställningar och, i vissa fall,
inställningarna på din mobila enhet. Observera att blockering av alla cookies
kan göra vissa av tjänsterna oåtkomliga för dig eller ha en negativ inverkan på
tjänsternas funktion och effektivitet liksom anpassningen för tjänsterna.

Observera att Discovery deltar i det europeiska ramverket för transparens och
samtycke, IAB Europe, och följer dess policyer och specifikationer. Discovery
använder Consent Management Platform (CMP) med ID-nummer 28.



Spårning av mobila
enheter

Du kan välja bort att vissa reklamföretag använder uppgifter om din
mobilappsanvändning genom dina enhetsinställningar (”Begränsa
annonsspårning” på Apple-enheter och ”Välj bort personanpassade annonser”
på Android-enheter).

Inloggning för
sociala medier

Integritetspolicyerna för sociala nätverk bör tillåta dig att genomföra dina val
gällande cookies, vanligtvis genom att konfigurera dina inställningar för
användarkontot för varje nätverk.

5. HUR KONTAKTAR DU OSS?

Om du har frågor om detta meddelande om cookies och spårningstekniker eller Discoverys
integritetsrutiner kan du kontakta oss på DPO@discovery.com.

mailto:privacy_policy@discovery.com

