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 Integritetsmeddelande

Vi är Discovery Networks Sweden AB. Vi driver webbplatsen https://discoverynetworks.se/ som
tillhandahåller information för media- och marknadsföringsbyråer om kanalerna inom Discoverys
märkesportfölj, såväl som möjliga sponsringsmöjligheter för företagskunder som de representerar
(sammantaget "tjänsterna").

Läs detta integritetsmeddelande noggrant.

Vi är baserade i Sverige. Våra företagsuppgifter framställs i avsnitt 1 nedan.

Vi respekterar din rätt till integritet. Vårt övergripande mål är att säkerställa att vår insamling och
användning av personuppgifter är lämplig för tillhandahållandet av tjänsterna till dig och sker i
enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Ytterligare information om hur vi gör det finns i respektive avsnitt i vårt integritetsmeddelande så
som följer

1. Vilka vi är
2. Barn
3. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig
4. Hur vi lagrar och använder dina personuppgifter
5. Hur vi lämnar ut dina personuppgifter och vilka vi delar dem med
6. Internationella överföringar
7. Cookies och liknande teknik
8. Säkerhet
9. Lagring av data
10. Dina rättigheter
11. Marknadsföring
12. Tredje parters webbplatser
13. Ändringar i detta integritetsmeddelande
14. Klagomål, frågor och förslag

1. Vilka vi är

Tjänsterna drivs av Discovery Networks Sweden AB med organisationsnummer 556431-2469
och med säte på Tegeluddsvägen 80, 114 99, Stockholm, Sverige. Discovery Networks Sverige
AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via tjänsterna.

2. Barn

Vi samlar inte in och kommer inte medvetet att samla in information från barn under 13 år som
saknar vuxnas tillsyn. Tjänsterna vänder sig inte till barn och vi samlar inte medvetet in några
personuppgifter från barn.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

Webbplatsbesökare

Information från dina onlineinteraktioner

Vi samlar in följande information från din interaktion med tjänsterna:

● hur du får åtkomst till tjänsterna och vilka enheter du använder för att få tillgång till dem.
Detta inkluderar insamling av unika onlineidentifierare såsom IP-adress och dina
inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, inställning av tidszon och plats, olika typer
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av insticksprogram i webbläsaren och version, operativsystem och plattform och annan
teknik på de enheter du använder för att komma åt tjänsterna samt

● information om hur du använder tjänsterna.

Externa eller allmänt tillgängliga källor

Vi kan komma att ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter på det sätt som beskrivs
nedan:

● tekniska uppgifter från följande parter:

o analysleverantörer baserade inom och utanför EU, t.ex. Google Analytics och

Våra kunder (och våra kunders anställda)

Uppgifter som du delar med oss

Vi eller tredje parter som agerar å våra vägnar kan samla in och använda vissa av följande uppgifter om
dig:

● ditt namn,

● din jobbtitel,

● namnet på det företag eller den verksamhet du arbetar för,

● din postadress på arbetet,

● din e-postadress på arbetet,

● ditt telefonnummer på arbetet,

● uppgifter som du lämnar när du kommunicerar med oss,

● eventuella uppdateringar av uppgifter som vi har tillhandahållits,

● information om de tjänster vi tillhandahåller dig,

● kundtjänstinformation samt

● information om hantering av kundrelationer och marknadsföring.

4. Hur vi lagrar och använder dina personuppgifter

Vi lagrar och använder dina personuppgifter av följande skäl:

● det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla ett avtal som vi ingått med dig eller din
arbetsgivare,

● det krävs för våra berättigade intressen,

● det krävs för att vi ska kunna efterleva våra rättsliga förpliktelser eller

● det är tillåtet eftersom du har gett oss ditt samtycke.

I de fall då vi enligt lag eller enligt de avtalsvillkor vi ingått med dig behöver samla in
personuppgifter och du inte tillhandahåller dessa uppgifter när så begärs, kan det hända att vi
inte kan uppfylla avtalet vi ingått eller försöker ingå med dig (i detta fall, om att tillhandahålla
dig tjänsterna). I sådana fall kan det hända att vi måste dra in tjänsterna, men vi kommer då att
meddela dig om så är fallet.

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig

Vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter, inklusive namn och e-postadress och
information om hur du använder och skaffar åtkomst till tjänsterna eftersom det är nödvändigt



för att kunna tillhandahålla de tjänster som du begärt enligt det avtal som du ingick med oss
när du godkände våra användningsvillkor. Detta omfattar:

● att tillhandahålla alla tjänster som du begär eller köper,

● att administrera tjänsterna samt

● service- och kontoadministrationsändamål, t.ex. när vi behöver kontakta dig av skäl
relaterade till tjänsterna (t.ex. när vi behöver informera dig om uppdateringar av tjänsterna
eller ändringar i våra användningsvillkor, vårt meddelande om cookies och spårningstekniker
eller detta integritetsmeddelande).

Våra berättigade intressen

Ibland använder vi dina personuppgifter för ändamål som är relaterade till tillhandahållandet
av tjänsterna. Under sådana omständigheter anser vi oss ha berättigade intressen av att
hantera dina personuppgifter och anser att fördelarna med denna lagring och användning av
dina personuppgifter kommer att väga tyngre än eventuella konsekvenser för dig och inte
otillbörligen äventyra dina rättigheter eller friheter. De relevanta omständigheterna är:

● att upptäcka och förebygga bedrägerier,

● att se till att tjänsterna, produkterna och IT-systemen är säkra,

● att säkerställa att våra egna processer, procedurer och system är så effektiva som möjligt,

● att analysera och förbättra den information vi samlar in,

● att fastställa hur effektiva våra reklamkampanjer och annonser är,

● att hantera dina förfrågningar och önskemål (till exempel om du skulle ringa vår kundtjänst
och be om hjälp så skulle vi behöva behandla dina kontaktuppgifter) samt

● i de fall då du har valt att tacka nej till vår marknadsföring eller inte har velat ta emot e-post
från oss måste vi spara dina inställningar i våra register för att säkerställa att vi inte
kontaktar dig om du har bett oss att inte göra det.

Om vi förlitar oss på våra (eller någon annan persons) berättigade intressen för att använda
dina personuppgifter kommer vi att göra ett avvägningstest för att säkerställa att våra (eller den
andra personens) berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande fri-
och rättigheter som kräver att personuppgifterna skyddas.

När du har gett oss ditt samtycke

Om du gav ditt samtycke till att få information om erbjudanden kan vi kontakta dig via e-post
med information om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke när vi använder dina personuppgifter på ett visst sätt men
du senare ändrar dig så kan du ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på
DPO@discovery.com så slutar vi göra det.

Av rättsliga skäl

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Dessa
förpliktelser omfattar:

● att efterleva våra rättsliga förpliktelser samt

● om vi av tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ blir ombedda att lämna ut dina
personuppgifter till dem.

Anonyma uppgifter
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Vi samlar in anonymiserad information om besökare på tjänsterna i statistiksyfte eller för
rapporteringsändamål. Ingen enskild individ kommer dock att kunna identifieras genom den
anonymiserade information vi samlar in för dessa ändamål.

5. Hur vi lämnar ut dina personuppgifter och vilka vi delar dem med

Vi lämnar ut uppgifter under följande omständigheter:

● Externa tjänsteleverantörer: När vi delar information med externa tjänsteleverantörer för
att underlätta eller tillhandahålla vissa tjänster för vår räkning. Detta omfattar:

o IT-infrastrukturföretag som underlättar vårt tillhandahållande av tjänsterna till dig, t.ex.
driver tjänsterna å våra vägnar,

o tredje parter som tillhandahåller kundsupport på första nivån på våra vägnar,

o IT-supportleverantörer och

o andra externa tjänsteleverantörer, t.ex. Google, för ändamålet att tillhandahålla eller
spåra våra kunders användning av tjänsterna.

Dessa företag har endast rätt att använda dina personuppgifter då det är nödvändigt för att
tillhandahålla dessa tjänster till oss.

● Discovery-koncernen: Vi kan dela uppgifter om dig inom gruppen av Discovery-företag,
inklusive våra dotterbolag och närstående företag och joint venture-partner, för att
tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster, samt för att ge dig information om
produkter eller tjänster som kan intressera dig.

● Efterlevnad av lagar och rättsliga förfaranden: När vi svarar på domstolsbeslut eller rättsliga
processer, eller för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot
rättsliga anspråk. När vi anser att det är nödvändigt att dela information för att undersöka,
förebygga eller vidta åtgärder mot olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som
involverar potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, brott mot våra
användarvillkor eller vad som i övrigt krävs enligt lag.

● Fusion eller förvärv: När vi behöver överföra information om dig om vi blir förvärvade av
eller slås samman med ett annat företag. Om vi blir involverade i en fusion, ett förvärv, eller
en försäljning av samtliga eller en del av dess tillgångar så kommer du att meddelas i
efterhand via e-post och/eller ett tydligt meddelande i våra tjänster om alla förändringar av
äganderätten till eller användningen av dina personuppgifter, samt eventuella
valmöjligheter du har avseende dina personuppgifter.

6. Internationella överföringar

Om du befinner dig i EU kan det hända att vi överför personuppgifter som vi får av dig till
externa personuppgiftsbiträden i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(”EES”) (bland annat till USA) eller till medlemmar i vår koncern i samband med ovanstående
ändamål. Observera att länder utanför EES eventuellt inte erbjuder samma
dataskyddsstandard som EES även om vår insamling, lagring och användning av dina
personuppgifter alltjämt styrs av detta integritetsmeddelande.

Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EES kommer vi:

● att inkludera standardavtalsklausuler om dataskydd som godkänts av EU-kommissionen
för överföring av personuppgifter utanför EES i våra avtal med dessa tredje parter – det
är de klausuler som godkänts enligt artikel 46.2 i allmänna dataskyddsförordningen
(”GDPR”) eller



● se till att det land där dina personuppgifter kommer att hanteras har bedömts vara
”adekvat” av EU-kommissionen enligt artikel 45 i GDPR eller

Du kan hitta mer information om reglerna för överföring av uppgifter utanför EES, inklusive de
mekanismer vi förlitar oss på, på EU-kommissionens webbplats här.

7. Cookies och liknande teknik

Teknik såsom cookies, web beacons, taggar och skript används av oss och våra affärspartner,
närstående företag eller analys- och tjänsteleverantörer. Dessa tekniker används för att
analysera trender, administrera tjänsterna, spåra användares rörelser runt tjänsterna och för
att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi får rapporter som
baseras på hur dessa företag använder dessa tekniker på både individuell och sammanställd
basis.

Vi använder cookies till exempel för att komma ihåg användares inställningar (t.ex.
språkinställningar) och för autentisering. Användare kan styra användningen av cookies på
individuell webbläsarnivå. Om du nekar till användning av cookies kan du fortfarande använda
tjänsterna, men din möjlighet att använda vissa funktioner eller delar av tjänsterna kan vara
begränsad.

Läs mer om hur vi använder cookies och vilken information som samlas in med hjälp av cookies
i vårt meddelande om cookies och spårningstekniker.

8. Säkerhet

Samtidigt som vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de
personuppgifter som du tillhandahåller oss kan ingen överföring via internet någonsin
garanteras vara säker. Observera därför att vi inte kan garantera att några personuppgifter som
du överför via internet till oss är säkra.

Vi är förpliktade att skydda dina personuppgifter med hjälp av lämpliga tekniska och operativa
åtgärder, såsom åtkomstkontroller, som begränsar och styr de sätt på vilka dina
personuppgifter lagras och hanteras.

9. Lagring av data

Vi kommer att behålla information (inklusive personuppgifter) så länge som vi behöver
använda den av de skäl som anges i detta integritetsmeddelande.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan
förknippas med dig) för undersökningsändamål eller i statistiksyfte, i vilket fall det kan hända
att vi fortsätter använda denna information tills vidare utan att tillhandahålla dig ytterligare
upplysningar om saken.

10. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter beträffande dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information
beträffande dessa eller skulle vilja utöva någon av dem, var god kontakta vårt
dataskyddsombud på DPO@discovery.com när som helst. Du har rätt att begära att vi:

● tillhandahåller tillgång till personuppgifter vi har om dig,

● uppdatera dina personuppgifter som är inaktuella eller felaktiga,

● raderar personuppgifter vi har om dig,

● begränsar det sätt vi behandlar dina personuppgifter på,

● förhindrar behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring,
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● lämnar ut dina personuppgifter till en extern tjänsteleverantör,

● förser dig med en kopia av de personuppgifter vi har om dig eller

● överväger alla giltiga invändningar du har mot vår användning av dina personuppgifter.

Vi kommer att överväga alla sådana förfrågningar och ge vårt svar inom rimlig tid (och under
alla omständigheter inom den tid som krävs enligt tillämplig lag). Observera dock att vissa
personuppgifter kan under vissa omständigheter vara undantagna från sådana önskemål.

Om ett undantag gäller så kommer vi att informera dig om det när vi svarar på din begäran. Vi
kan komma att begära att du förser oss med information som är nödvändig för att bekräfta din
identitet innan vi svarar på eventuella förfrågningar från dig.

Om vi raderar några personuppgifter som vi har om dig kan det hända att raderingen endast
avser tjänsterna och ingen annan tjänst som tillhandahålls av oss i andra jurisdiktioner. Du bör
framföra önskemål för varje individuellt konto som du har skapat för att tillgå tjänsterna eller
någon annan tjänst som vi erbjuder.

11. Marknadsföring

Vi kan samla in och använda dina personuppgifter för att genomföra marknadsföring via e-post,
telefon och post.

Vi kan skicka dig viss marknadsföringskommunikation (inklusive elektroniska
marknadsmeddelanden) om det ligger i vårt legitima intresse att göra detta för
marknadsförings- och affärsutvecklingssyften eller, om du är egenföretagare eller i ett
icke-ansvarsbegränsat partnerskap (non-limited liability partnership) om du har samtyckt till att
få sådan elektronisk marknadsföringsinformation.

Vi kommer dock alltid att erhålla ditt samtycke till direktreklam där vi är skyldiga att göra detta
enligt lag och om vi har för avsikt att röja din personliga information till tredje part för sådan
marknadsföring.

Om du inte längre vill få marknadsföringsmeddelanden kan du kontakta oss via e-post på
DPO@discovery.com.

12. Tredje parters webbplatser

Tjänsterna innehåller länkar och sidor till andra webbplatser som drivs av tredje parter.
Observera att detta integritetsmeddelande endast gäller de personuppgifter vi samlar in
genom tjänsterna och att vi inte kan ansvara för personuppgifter som tredje part eventuellt
samlar in, lagrar och använder via sina webbplatser. Du bör alltid noggrant läsa
integritetsmeddelandet för varje enskild webbplats du besöker.

13. Ändringar i detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 17 november 2021.

Kom tillbaka regelbundet för att hålla dig informerad om uppdateringar i detta
integritetsmeddelande. Om vi gör betydande ändringar i detta integritetsmeddelande och vi
har din e-postadress kommer vi att skicka ett meddelande om ändringarna till dig.

14. Klagomål, frågor och förslag

Vi har ett dataskyddsombud som kan hjälpa till med alla frågor som rör vår behandling av
personuppgifter. Vårt dataskyddsombud kan kontaktas via e-post på DPO@discovery.com.

Inom EES kan du även framföra klagomål till vår tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor (för
närvarande Autoriteit Persoonsgegevens i Nederländerna) eller söka upprättelse genom lokala
domstolar om du anser att dina rättigheter har kränkts.
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Du har rätt att framföra klagomål till lokala dataskyddsmyndigheter inom EES om du anser att
vi inte har följt gällande dataskyddslagar. Den lokala myndigheten varierar beroende på land.

Kontaktuppgifterna för den lokala myndigheten i Sverige är följande:

Integritetsskyddsmyndigheten
Drottninggatan 29
5:e vån.
Box 8114
104 20 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 657 6100
Fax: +46 8 652 8652
e-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: https://www.datainspektionen.se/
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