Discovery + PRIVATLIVSMEDDELELSE
OPDATERET: 15. juli 2022
_____________________________________________________________________________________
Denne Privatlivsmeddelelse (“Privatlivsmeddelelse”) beskriver Dplay Entertainment Limited’s
(“Discovery,” “vi” eller “os”) praksis for behandling af personoplysninger med hensyn til discovery+ ,
som er tilgængelig via vores websteder eller vores mobile og tilsluttede tv-applikationer i Storbritannien
(”UK”) og Den Europæiske Union (”Tjenesterne”). Tjenesterne omfatter vores hjemmesider, vores apps
og alt, hvad der er tilgængeligt på vores hjemmesider og vores apps, herunder alle funktioner,
funktionaliteter og brugergrænseflader, samt alt indhold og materiale, som du kan se eller få adgang til,
f.eks. billeder, fotos, lyde, musik, tekst, artikler, spil, grafik, software, videoer, programmer, live streams
og kanaler. Indholdet på Tjenesterne ændres regelmæssigt - det betyder, at nye artikler, programmer,
kanaler, sportsbegivenheder og andet indhold kan blive tilgængelige, mens andet eksisterende indhold
ikke længere er tilgængeligt. Vi kan også opdatere og ændre elementer af selve Tjenesterne fra tid til
anden - f.eks. design, layout, funktioner og funktionaliteter.
Vi er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi indsamler fra dig og behandler til vores egne
formål. Vi er et datterselskab af Warner Bros. Doscovery, Inc. (“Warner Bros. Discovery”). Du kan finde
flere oplysninger om Warner Bros. Discovery, herunder dets datterselskaber og associerede selskaber,
her. Når vi i det følgende henviser til associerede selskaber, omfatter dette også joint venture-partnere.
Hvis du bor i EU, er vores repræsentant i EU følgende afhængig af din jurisdiktion:
●

Hvis du bor I Irland, Sverige, finland, Norge eller Danmark: Discovery Networks Sweden AB med
registreret kontoradresse på Radmansgatan 42, 113 57, Stockholm, Sverige

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp i forbindelse med denne Privatlivsmeddelelse, bedes du
kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på DPO@discovery.com eller på den relevante ovennævnte
adresse.
Denne Privatlivsmeddelelse forklarer, hvordan vi indsamler, anvender og deler personoplysninger om
brugere, der interagerer med Tjenesterne. Denne Privatlivsmeddelelse gælder ikke for vores indsamling
af oplysninger fra andre tjenester eller kilder (medmindre det specifikt er angivet) eller for tredjeparter,
der leverer oplysninger til Discovery.
Når vi henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (”GDPR”) , henviser vi, medmindre andet
udtrykkeligt er angivet, til den britiske GDPR og EU’s GDPR (alt efter hvad der gælder for den særlige
behandling af dine personoplysninger).
Dine rettigheder til at gøre indsigelse: Du har forskellige rettigheder med hensyn til vores brug af dine
personoplysninger som beskrevet i afsnit 3 nedenfor. To af de grundlæggende rettigheder, som du skal
være opmærksom på, er, at du kan:
●

bede os om at stoppe brugen af dine personoplysninger til direkte markedsføring- Hvis du
udøver denne ret, vil vi ophøre med at bruge dine personoplysninger til dette formål (artikel 21
(2) GDPR); og

●

bede os om at tage hensyn til enhver gyldig indsigelse, som du har mod vores brug af dine
personoplysninger, når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores eller en anden
persons legitime interesse (artikel 21 (1) GDPR).

Denne Privatlivsmeddelelse forklarer:
1. PERSONOPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER OG BEHANDLER
2. INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF DINE PERSONOPLYSNINGER
3. DINE RETTIGHEDER
4. HVORDAN VI BESKYTTER BØRNS PERSONOPLYSNINGER
5. HVOR LÆNGE VI OPBEVARER PERSONOPLYSNINGER
6. TREDJEPARTSSIDER, -TJENESTER OG -FUNKTIONER
7. HVORDAN DU KONTAKTER OS
1. PERSONOPLYSNINGER SOM VI INDSAMLER OG BEHANDLER
Når du interagerer med Tjenesterne, indsamler vi oplysninger, der direkte identificerer dig (dvs.
oplysninger, der gør det muligt for nogen at identificere dig eller kontakte dig, f.eks. dit fulde navn,
adresse, e-mailadresse eller telefonnummer), samt oplysninger om din brug af Tjenesterne. Nedenfor
beskriver vi de forskellige typer af oplysninger, som vi indsamler fra dig, og de enheder du bruger, når du
interagerer med Tjenesterne.
Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra andre tredjepartskilder, f.eks. vores partnere og
annoncører, interaktive applikationer, der tilbydes via vores Tjenester (f.eks. integrerede
videoafspillere), og kommercielt tilgængelige kilder som f.eks. datasamlere og offentlige databaser.
Vi kan kombinere de oplysninger, vi modtager fra tredjeparter, med oplysninger, som vi indsamler via
Tjenesterne.
Formål, for hvilke
personoplysninge
r behandles

Personoplysninger,
der behandles

Retsgrundla
get for
behandlinge
n (og
legitime
interesser,
der
forfølges,
hvis
relevant)

Kategorier af
tredjepartsmodta
gere af
personoplysninge
rne

Kilde, hvorfra
personoplysning
erne stammer

Levering af vores
Tjenester og drift af vores
platform (herunder
kommunikation
vedrørende levering af
Tjenesterne).

Enhedsoplysninger og
identifikatorer (f.eks. IPadresse, browsertype og sprog, operativsystem,
platformstype, enhedstype,
software- og
hardwareegenskaber og appidentifikatorer).

Nødvendigt for at
opfylde vores
kontrakt med dig
(art. 6 (1) (b)
GDPR) (dit
abonnement og
vores

Vores tjenesteudbydere,
der muliggør tjenesten
(især hostingudbyderen
for vores websted og
app).

Dig.
Vores
tjenesteudbydere, der
muliggør tjenesten (især
hostingudbyderen for
vores websted og app).

Formål, for hvilke
personoplysninge
r behandles

Personoplysninger,
der behandles

Håndtering af din
tilmelding og dit
abonnement (herunder
respektive
kommunikation som
f.eks. påmindelser om
adgangskode,
opdateringsmeddelelser
om vores tjeneste eller
juridiske vilkår osv.)

Dine kontaktoplysninger (f.eks.
e-mailadresse, navn,
telefonnummer, fødselsår,
køn) og
faktureringsoplysninger.

For at verificere brugere,
der får adgang til vores
Tjenester via vores
partneres abonnementer.

Identifikatorer som f.eks.
kundekontonummer,
abonnementsplan og
oprindelsesland, IP-adresse og
SIM-kortets geografiske
placering.

For yderligere
information henvises til
afsnittet "Yderligere
information om vores
partnere" nedenfor.

Betalingsbehandling for
at abonnere på eller give
premium-indhold på
Tjenesterne som gave og
give dig oplysninger om
dine transaktioner og køb
hos os.

Log-in-oplysninger (herunder
et globalt bruger ID), enhedsID, IP-adresse, brugeragent,
profil-ID, abonnementsbrugerID.

Retsgrundla
get for
behandlinge
n (og
legitime
interesser,
der
forfølges,
hvis
relevant)

Kategorier af
tredjepartsmodta
gere af
personoplysninge
rne

Kilde, hvorfra
personoplysning
erne stammer

Brugerbetingelse
r.

Andre tjenester og
partnere efter din
anmodning.

Andre tjenester og
partnere efter din
anmodning.

Nødvendigt for at
opfylde vores
kontrakt med dig
(art. 6 (1) (b)
GDPR) (dit
abonnement og
vores
Brugerbetingelse
r).

Vores tjenesteudbydere,
der muliggør tjenesten
(især hostingudbyderen
for vores websted og
app).

Dig.

Nødvendigt for at
opfylde vores
kontrakt med dig
(art. 6 (1) (b)
GDPR) ) (dit
abonnement og
vores
brugerbetingelse
r).

Vores tjenesteudbydere,
der muliggør tjenesten
(især hostingudbyderen
for vores websted og
app).

Vores
tjenesteudbydere, der
muliggør tjenesten (især
hostingudbyderen for
vores websted og app).

Andre tjenester og
partnere efter din
anmodning.

Vores partnere, hvis du
får adgang til vores
tjenester via vores
partnere.

Andre tjenester og
partnere efter din
anmodning.

Kontakt vores DPO for at
få yderligere oplysninger
om disse tredjeparts
samarbejdspartnere via
DPO@discovery.com.
Kontaktoplysninger (f.eks.
køberens navn og emailadresse og modtagerens
e-mailadresse).
Betalingsoplysninger (f.eks.
betalingskortoplysninger
(f.eks. kredit- eller
betalingskortnummer,
verifikationsnummer,
udløbsdato, kortudsteder,
udstedende land, købs- og
faktureringshistorik, herunder
dato og tidspunkt for køb,
kvitteringer, betalingsmetode,
bruger-id for betalingsmetode,
bruger-id for betalingsmetodeleverandør,
faktureringsadresse)).

Nødvendigt for at
opfylde vores
kontrakt med dig
(art. 6 (1) (b)
GDPR) (dit
abonnement) og
for gaver
desuden vores
legitime
interesse (art. 6
(1) (f) GDPR) (to
send the gift to
the recipient).

Betalingsplatforme og
betalingsformidlere, der
indsamler disse
oplysninger på vores
vegne, og som også kan
have et uafhængigt
forhold til dig.
Vores tjenesteudbydere,
som muliggør tjenesten
(især vores
hostingudbyder).
Tredjepartspartnere eller
samarbejdspartnere.
Kontakt vores DPO for at
få yderligere oplysninger
om disse tredjeparts

Vores
tjenesteudbydere, der
muliggør tjenesten (især
hostingudbyderen for
vores websted og app).
Andre tjenester og
partnere efter din
anmodning.

Dig.
Betalingsplatforme og
betalingsformidlere, der
indsamler disse
oplysninger på vores
vegne, og som også kan
have et uafhængigt
forhold til dig.
Tredjepartspartnere
eller
samarbejdspartnere.

Formål, for hvilke
personoplysninge
r behandles

Personoplysninger,
der behandles

Retsgrundla
get for
behandlinge
n (og
legitime
interesser,
der
forfølges,
hvis
relevant)

Andre identifikatorer (f.eks. IPadresse, SIM-kortgeografi).
Sikkerhed og
overholdelse af
lovgivningen i vores
Tjenester og it-systemer
(herunder opdagelse og
forebyggelse af svindel,
fejl-/fejlopsporing og rapportering,
overvågning af
brugerinteraktioner og
blokering af
uautoriserede brugere).

Din IP-adresse.

Analysere din brug for at
forstå vores brugere og
forbedre vores service
(herunder vores indhold,
funktioner, programmer,
teknologi og produkter)
og for at identificere
produkter, som vores
brugere er interesserede
i, og bestemme deres
effektivitet

Dine kontaktoplysninger (f.eks.
navn, e-mail-adresse,
fødselsår, køn), brugerprofiler.

Gennemføre
spørgeundersøgelser
(især for at spørge dig,
hvad du synes om vores
tjeneste og app)

Oplysninger, du indsender, når
du deltager i en undersøgelse.

Cookies og sproingsteknologisamtykke muligheder.
Enhedsoplysninger og
identifikatorer (såsom IPadresse, browsertype og sprog, operativsystem,
platformstype, enhedstype,
software- og
hardwareattributter, enhedsid og app-identifikatorer).

Dine browsing- og
visningsvaner (hvordan du
surfer og søger, og hvilket
indhold du ser).
Dine enhedsoplysninger og
identifikatorer (f.eks. IPadresse eller globalt bruger-ID,
EC-ID, enheds-ID, brugeragent,
placering, profil-ID)

Dine identifikatorer (f.eks.
globalt bruger-ID, - profil-ID).

Kategorier af
tredjepartsmodta
gere af
personoplysninge
rne

Kilde, hvorfra
personoplysning
erne stammer

samarbejdspartnere via
DPO@discovery.com.
Vores legitime
interesse (Art. 6
(1) (f) GDPR) (for
at administrere
samtykker til
cookies og
lignende
teknologier og
for at holde vores
systemer sikre
(f.eks. mod
svindel, spam,
malware og
andre
sikkerhedsrisici)
og effektive og
for at blokere
uautoriserede
brugere).

Vores tjenesteudbydere,
der muliggør tjenesten
(især dem, der leverer
sikkerheds- og
overensstemmelsesværkt
øjer (f.eks. vores værktøj
til at håndtere samtykke
til cookies og lignende
sporingsteknologier og
vores
fejlovervågningsværktøj))
.

Dig.

Dit samtykke
(Art. 6 (1) (a)
GDPR) hvis et
sådant samtykke
er påkrævet og
opnået på anden
vis vores legitime
interesser (Art. 6
(1) (f) GDPR) (for
at forbedre og
markedsføre
vores Tjenester).

Vores tjenesteudbydere
(især for
analyseværktøjer og
vores hostingudbydere).

Dig.

Dit samtykke
(Art. 6 (1) (a)
GDPR) hvis et
sådant samtykke
er påkrævet og
opnået på anden
vis vores legitime
interesser (Art. 6
(1) (f) GDPR) (for
at forbedre vores
Tjenester).

Vores tjenesteudbydere
og partnere (især til
gennemførelse af
undersøgelsen).

Vores partnere (f.eks.
hvis du får adgang til
vores Tjenester via vores
partnere).

Forskere og analyitkere.

Andre brugere, der
giver oplysninger om dig
Vores
tjenesteudbydere, der
muliggør tjenesten (især
dem, der leverer
værktøjer til sikkerhed
og compliance).

Vores tjenesteudbydere
(især for
analyseværktøjer og
vores hostingudbyder).
Vores partnere (f.eks.
hvis du får adgang til
vores Tjenester via
vores partnere).

You.
Vores tjenesteudbydere
og partnere (især til
gennemførelse af
undersøgelsen).

Formål, for hvilke
personoplysninge
r behandles

Personoplysninger,
der behandles

Retsgrundla
get for
behandlinge
n (og
legitime
interesser,
der
forfølges,
hvis
relevant)

Kategorier af
tredjepartsmodta
gere af
personoplysninge
rne

Kilde, hvorfra
personoplysning
erne stammer

Til at sende dig
nyhedsbreve og personlig
og relevant
markedsføringskommuni
kation via e-mail, pushnotifikationer,
meddelelser i appen eller
lignende.

Dine kontaktoplysninger (f.eks.
navn, e-mailadresse, fødselsår,
køn).

Dit samtykke
(Art. 6 (1) (a)
GDPR) hvis et
sådant samtykke
er påkrævet og
opnået på anden
vis vores legitime
interesser (Art. 6
(1) (f) GDPR) (til
at kommunikere
med dig og
markedsføre
vores Tjenester).

Vores
markedsføringsplatforme
og tjenesteudbydere
(især til at sende
markedsføringsmails,
push-notifikationer og
meddelelser i appen).

Dig.

Dit samtykke
(Art. 6 (1) (a)
GDPR) hvis et
sådant samtykke
er påkrævet, og
opnået på anden
vis vores legitime
interesser (Art. 6
(1) (f) GDPR) (for
at markedsføre
vores Tjenester).

Reklameplatforme,
partnere og
tjenesteudbydere (især
med henblik på
personaliserede tjenester
og reklamer).

Dig (f.eks. når du
indtaster din emailadresse på vores
websted (enten for at
logge ind eller for at
tilmelde dig en tjeneste,
et nyhedsbrev eller
lignende)).

Vores legitime
interesser (Art. 6
(1) (f) GDPR) (for
at give dig vores
Tjenester,

Vores tjenesteudbydere
(især til vores
kundesupportplatform og
til forvaltning og
udførelse af

Enhedsoplysninger og
identifikatorer (f.eks. IPadresse og enheds-id,
reklame-id), forbrugerprofiler,
lokaliseringsdata, analyse- og
adfærdsdata (f.eks. app-brug/
browsingadfærd/søgningshisto
rik/set indhold/
favoritindhold).

Vores
markedsføringsplatform
e og tjenesteudbydere
(især med hensyn til
markedsføring) .

Skærmnavn/ social media
handle, globale brugerTID.
Dine præferencer for at
modtage
markedsføringskommunikatio
n fra os (herunder din status
for samtykke til
markedsføring).).
For at levere en personlig
service og
annonceoplevelse til
kunder/brugere (f.eks.
baseret på brugerens
land eller region eller
brugerens enhed (f.eks.
bærbar computer,
telefon, tv-app)) gennem
os eller tredjeparter.

Til at yde support til dig
og kommunikere med dig
og vores
kundeservicerepræsenta
nter (f.eks. når du sender

Kontaktoplysninger (f.eks. emailadresse (som kan være
hashkrypteret).
Dine cookies og
sporingsteknologi
samtykkevalg.
Enhedsoplysninger og unikke
identifikatorer (f.eks. enhedsid, video-id, IP-adresse, cookieid, browsertype, enhedstype,
operativsystem,
mobilnetværksoperatørnavn,
app-versionnummer),
interaktion med apps og
websteder (f.eks. dato,
klokkeslæt og henvisnings-URL
for en anmodning),
weblogfiler, telemetri-data,
brugerprofiler, inferencedata..
Kontaktoplysninger, som du
giver os (f.eks. fornavn,
efternavn, e-mailadresse og
telefonnummer), brugernavn
til konto, globalt bruger-ID,

For yderligere
oplysninger om disse
tredjepartspartnere,
herunder dem, der kan
være fælles
dataansvarlige for dine
data, kan du kontakte
vores
databeskyttelsesansvarlig
e på
DPO@discovery.com.

Datamarkedsførere.
Vores
markedsføringsplatform
e, partnere og
tjenesteudbydere (især
med henblik på
personaliserede
tjenester og reklamer).

Dig.
Vores tjenesteudbydere
(især til vores udførelse
af
kundekommunikation,

Formål, for hvilke
personoplysninge
r behandles

Personoplysninger,
der behandles

Retsgrundla
get for
behandlinge
n (og
legitime
interesser,
der
forfølges,
hvis
relevant)

Kategorier af
tredjepartsmodta
gere af
personoplysninge
rne

Kilde, hvorfra
personoplysning
erne stammer

os en besked eller ringer
til os) for at besvare dine
forespørgsler og
anmodninger.

profil-ID, skærmnavn/handle
på sociale medier.

besvare dine
spørgsmål og
forbedre vores
forhold til dig).

kundekommunikation,
f.eks. e-mail og chatbotudbydere og sociale
medienetværk,
hvorigennem du
kontakter os).

f.eks. e-mail og chatbotudbydere og sociale
medienetværk, som du
kontakter os gennem).

Dit samtykke
(Art. 6 (1) (a)
GDPR) hvis et
sådant samtykke
er påkrævet og
opnået på anden
vis vores legitime
interesser (Art. 6
(1) (f) GDPR) (for
at uddanne,
forbedre og
overvåge vores
kundeservice til
kvalitetsformål
og, hvor det er
relevant, at
etablere, udøve
eller forsvare sig
mod retskrav).

Vores tjenesteudbydere
(især i forbindelse med
kundeservice).

Dig.

Sociale medier i
overensstemmelse med
dine
fortrolighedspræferencer

Sociale medier i
overensstemmelse med
dine
fortrolighedspræferenc

Enhver
korrespondance/brugergenere
ret indhold, som du sender til
os via e-mail eller på anden vis
(f.eks. onlineformularer eller
med posten).
Lokaliseringsdata (f.eks. by og
postnummer).
IP-addrese.
Finansielle oplysninger (f.eks.
kreditkort- eller
bankkontodata).

Forbedre vores
kundeservice med
opsummeringer eller
stemmeoptagelser af
dine interaktioner med
kundeservice.

Opsummeringer eller
stemmeoptagelser af dine
interaktioner med
kundeservice.

Vores tjenesteudbydere
(især i forbindelse med
kundeservice).

Hvor det er
relevant, kan vi
også opbevare
registreringer for
at overholde
vores juridiske
forpligtelser (Art.
6 (1) (c) GDPR).
Visning af vores
markedsføring og
relevant indhold for dig
og andre på sociale

Dine kontaktoplysninger (især
e-mailadresse) og alle
oplysninger, som du giver det
sociale netværk afhængigt af

Dit samtykke
(Art. 6 (1) (a)
GDPR) hvis et
sådant samtykke

Formål, for hvilke
personoplysninge
r behandles

Personoplysninger,
der behandles

Retsgrundla
get for
behandlinge
n (og
legitime
interesser,
der
forfølges,
hvis
relevant)

Kategorier af
tredjepartsmodta
gere af
personoplysninge
rne

Kilde, hvorfra
personoplysning
erne stammer

medier (f.eks. via
Facebook Custom
Audiences). Vi kan
inkludere dig i et
brugerdefineret publikum
for at vise relevant
markedsføringsindhold
eller oprette et publikum
af andre brugere af
sociale medier baseret på
oplysningerne i din profil
på de sociale medier.

dine indstillinger for
beskyttelse af
personoplysninger, f.eks. dit
navn, brugernavn, venneliste,
foto, køn, placering og
nuværende by.

er påkrævet og
opnået, på anden
vis vores legitime
interesser (Art. 6
(1) (f) GDPR) (for
at markedsføre
vores Tjenester.

på sådanne sociale
medier.

er på sådanne sociale
medier.

Til vores konkurrencer,
som du deltager i, for at
afgøre, om du har
vundet, og for at give dig
besked, hvis du har
vundet en præmie.

Dine kontaktoplysninger (f.eks.
navn, e-mailadresse, adresse,
postadresse og
telefonnummer) og andre
oplysninger, som du giver os
for at deltage.

Nødvendigt for at
opfylde vores
kontrakt med dig
(Art. 6 (1) (b)
GDPR) (vores
vilkår for
konkurrencer).

Sociale medier, hvor vi
afholder konkurrencer
(især Facebook og
Instagram).

Dig.

Du kan administrere de
oplysninger, som sådanne
sociale medier deler med os,
ved at ændre dine
præferencer ved hjælp af
indstillingerne for beskyttelse
af personoplysninger, som
disse sociale medier stiller til
rådighed på deres platforme.

Vores partnere i
konkurrencer og
deltagende sponsorer.
Vores tjenesteudbydere i
forbindelse med
konkurrencerne (især
postudbydere).

Sociale medier, hvor vi
afholder konkurrencen
(se venstre kolonne).
Vores
konkurrencepartnere
Vores tjenesteudbydere
til konkurrencerne.

Yderligere oplysninger om cookies og lignende sporingsteknologier:
Vi og vores partnere indsamler personoplysninger via cookies og lignende teknologier, og du kan finde
yderligere oplysninger herom (som supplerer ovenstående oplysninger) i vores Præferencecenter for
cookies og annoncevalg (som du kan finde via “Cookies og annoncevalg” link i bunden af vores websted
eller i indstillingsmenuen i vores app) og Erklæring om Cookies og Sporingsteknologier, hvor du kan se,
hvordan og til hvilket formål vores annonceringspartnere indsamler og behandler dine
personoplysninger via cookies og lignende teknologier. Generelt vil cookies og lignende teknologier kun
blive brugt (i) med dit samtykke eller (ii) uden dit samtykke, hvis disse cookies og lignende teknologier er
strengt nødvendige for at levere vores Tjenester til dig. Du kan gøre indsigelse mod brugen af disse
cookies og tilbagekalde dine relevante samtykker i vores Præferencecenter for cookies og annoncevalg,
og i nogle tilfælde ved at bruge dine browserindstillinger eller indstillingerne på din mobilenhed.
Yderligere oplysninger om vores partnere:

Vi har indgået aftaler med visse tv- og internetudbydere og udbydere af streamingmedieenheder,
hvilket betyder, at disse partnere kan gøre vores Tjenester tilgængelige for deres kunder.
Hvis du får adgang til Tjenesterne via en af vores partnere, modtager vi visse personoplysninger fra
partneren, som i de fleste tilfælde er begrænset til et hash-brugeridentifikationsnummer, produktkode
og oplysninger om oprindelsesland ("API-data"). Vi indsamler API-data fra partnere for at
tillade/godkende din adgang til Tjenester ne. Sammen med partneren er vi fælles dataansvarlige for APIdata, hvilket betyder, at vi begge er ansvarlige for at sikre, at API-data håndteres i overensstemmelse
med gældende databeskyttelseslovgivning - du kan udøve dine rettigheder i forbindelse med API-data
over for begge af os.

I nogle mere begrænsede tilfælde modtager vi også dine tilmeldingsoplysninger fra partnere (f.eks. dit
navn og din e-mailadresse) i stedet for at du registrerer dig direkte hos os. Vi vil bruge disse oplysninger
til de formål, som vi forklarede dig, da du tilmeldte dig hos disse partnere (normalt kontoadministration
og markedsføring).
Når vi har indgået disse aftaler med partnere, vil de typer af oplysninger, vi indsamler om dig, og
hvordan vi bruger dem, normalt være mere begrænsede, end når du tilmelder dig direkte hos os, og
derfor er nogle afsnit i denne Infromation om behandling af personoplysninger muligvis ikke relevante.
Disse partnere vil anvende dine personoplysninger separat i overensstemmelse med deres egne
privatlivspolitikker. Vi er ikke ansvarlige for vores partneres databeskyttelsespraksis, og vi opfordrer dig
til at læse deres privatlivspolitikker omhyggeligt.
Yderligere oplysninger om markedsføring:
Markedsføringsbeskeder fra os:
Vi vil gerne sende dig markedsføringskommunikation, herunder vores nyhedsbreve, reklamemails og
oplysninger om produkter, tjenester og kampagner, der tilbydes af os, vores partnere og andre
organisationer, som vi samarbejder med. Du vil modtage markedsføringskommunikation fra os, hvis du
har oprettet en konto, og vi har fået dit forudgående samtykke til at sende dig markedsføring.
Afmelding af markedsføringsbeskeder:
Du kan afmelde dig fra markedsføringsbeskeder ved hjælp af en af følgende metoder:
-

Hvis du har en konto direkte hos os, kan du til enhver tid ændre dine valg ved at logge ind på
platformens "Konto"-område og justere dine markedsføringspræferencer i afsnittet
"Kommunikation" på siden "Administrer din konto" ved at klikke på "Administrer beskeder".

-

Du kan også fravælge markedsføring ved at klikke på afmeldingslinket i vores markedsføringsmails
eller ved at kontakte os for at fravælge markedsføring enten ved at sende en e-mail til vores
databeskyttelsesansvarlige på DPO@discovery.com eller til kundeservice i Danmark på
support@discoveryplus.dk.

Hvis du vil ændre dine indstillinger for push-meddelelser, skal du gå til dine meddelelsesindstillinger på
din mobilenhed.
Warner Bros. Discovery-familien af selskaber::

Ud over de tredjeparter, der er anført i tabellen ovenfor, kan vi dele dine personoplysninger med visse
selskaber i Warner Bros. Discovery-familien, herunder vores datterselskaber og associerede selskaber og
joint venture-partnere, men kun i det omfang, det er tilladt i henhold til databeskyttelseslovgivningen,
og i det omfang, det er nødvendigt, især til de formål, der er anført i tabellen ovenfor, såsom at levere
og forbedre vores produkter og tjenester samt at give dig oplysninger om produkter eller tjenester, der
kan interessere dig.
Juridiske krav og beskyttelse af Tjenester og brugere:
Vi videregiver de oplysninger, vi indsamler, hvis vi i god tro mener, at en sådan videregivelse er: (a)
påkrævet i henhold til loven (eller for at reagere på stævninger, arrestordrer, anmodninger fra
myndighederne eller lignende processer, som vi modtager) eller for at fastslå eller udøve vores juridiske
rettigheder; og/eller (b) nødvendig for at beskytte eller forsvare vores juridiske rettigheder eller
ejendom, vores Tjenester, dig eller andre tredjeparter, eller for at sikre sikkerheden for vores Tjenester,
systemer og vores kunder eller offentligheden generelt.
Aggregerede oplysninger:
Vi kan aggregere og/eller afidentificere oplysninger, således at de ikke længere er knyttet til dig eller din
enhed. Denne Privatlivsmeddelelse begrænser ikke vores mulighed for at videregive aggregerede eller
afidentificerede oplysninger, der ikke er knyttet til dig. Vi kan bruge og videregive sådanne oplysninger
til vores partnere, annoncører og andre tredjeparter efter vores skøn.
Ingen automatiseret beslutningstagning:
Vi behandler ikke dine personoplysninger for at gøre dig til genstand for beslutninger, der udelukkende
er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for dig eller på
lignende måde påvirker dig væsentligt.
2. INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi kan overføre personoplysninger, som vi indsamler fra dig, til tredjeparter i lande uden for
Storbritannien og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") (herunder til USA) eller til
medlemmer af vores koncern i forbindelse med ovenstående formål. Vær opmærksom på, at lande uden
for Storbritannien og EØS muligvis ikke tilbyder det samme databeskyttelsesniveau som Storbritannien
og EØS, selv om vores indsamling, opbevaring og brug af dine personoplysninger fortsat vil være
omfattet af denne Privatlivsmeddelelse.
Når vi overfører personoplysninger uden for Storbritannien og EØS, vil vi:
●

medtage de standardkontraktmæssige databeskyttelsesklausuler, der er godkendt af den
britiske regering eller Europa-Kommissionen (alt efter hvad der er relevant) for overførsel af
personoplysninger uden for Storbritannien og EØS i vores kontrakter med disse tredjeparter (det
er de klausuler, der er godkendt i henhold til artikel 46 (2) GDPR) - du kan anmode om en kopi af
sådanne standardkontraktmæssige databeskyttelsesklausuler fra vores
databeskyttelsesansvarlige på DPO@discovery.com; eller

●

sikre, at det land, hvor dine personoplysninger vil blive behandlet, er blevet anset for
"tilstrækkeligt" af den britiske regering eller Europa-Kommissionen (alt efter hvad der er
relevant) i henhold til artikel 45 i GDPR og den britiske version af den.

Du kan finde yderligere oplysninger om reglerne om dataoverførsler uden for Storbritannien og EØS,
herunder de mekanismer, som vi benytter os af, på Europa-Kommissionens websted her og på
Information Commissioner's Office websted her.
3. DINE RETTIGHEDER
Du har visse rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger. Disse rettigheder er beskrevet mere
detaljeret nedenfor. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse rettigheder eller ønsker at udøve
nogen af dem, kan du til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på DPO@discovery.com
eller følge nedenstående anvisninger.
Hvis du har givet os dit samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage (Art. 7 (3) GDPR).
Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er udført på
grundlag af samtykket før tilbagetrækningen. Du kan tilbagekalde dit samtykke vedrørende brugen af
cookies og lignende teknologier og vedrørende behandlingen af personoplysninger, der er indsamlet på
denne måde, især via vores Præferencecenter for cookies og annoncevalg (som du kan finde via
“Cookies og annoncevalg” der er tilgængeligt i bunden af vores websted eller i indstillingsmenuen i vores
app).
Du har især også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger:
●

under visse omstændigheder, hvis vi behandler dine oplysninger på grundlag af artikel 6 (1) (e)
or (f) GDPR (herunder profilering) (Art. 21 (1) GDPR), eller

●

hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring (Art. 21 (2) GDPR).

Generelt har du også ret til at anmode os om at:
●

få adgang til og få en kopi af dine personoplysninger, som vi opbevarer (Art. 15 GDPR),

●

udlevere nogle af dine personoplysninger til dig eller en anden dataansvarlig i et almindeligt
anvendt, maskinlæsbart format (Art. 20 GDPR),

●

opdatere eller rette dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige (Art. 16 GDPR),

●

slette dine personoplysninger (herunder din konto) fra vores systemer under visse
omstændigheder (Art. 17 GDPR),

●

rat begrænse behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder (Art. 18
GDPR).

Hvis du er bosiddende i Frankrig, har du desuden også ret til at:
●

fastsætte retningslinjer for brugen af dine personoplysninger efter din død (art. 85 i den franske
databeskyttelseslov)

●

registrere dig på Bloctel-listen over indsigelser mod opkald, det er en gratis tjeneste (art. 223-1 i
den franske forbrugerlov).

Hvis du ønsker at få adgang til eller slette dine personoplysninger, kan du sende din anmodning ved at
udfylde følgende formular:
Anmodning om adgang og sletning

Alternativt kan du kontakte os (se Hvordan du kontakter os nedenfor) for at indsende din anmodning.
Bemærk venligst, at hvis du er aktiv abonnent, skal dit abonnement ophøre, før vi kan slette din konto.
Hvis du får adgang til Tjenesterne via en af vores partnere, skal dit abonnement på vores Tjenester via
din konto hos den pågældende partner opsiges.
Når vi sletter dine personoplysninger, kan denne sletning kun vedrøre Tjenesterne og ikke andre
Tjenester, som vi leverer. Du skal foretage separate anmodninger for hver konto, som du måtte have
oprettet for at få adgang til Tjenesterne eller andre tjenester, som vi leverer.
Du kan finde oplysning om dine fortrydelsesrettigheder i vores Brugerbetingelser .
Vi vil vurdere alle ovenstående anmodninger og give vores svar inden for en rimelig periode (og under
alle omstændigheder inden for enhver tidsperiode, der kræves i henhold til gældende lovgivning).
Bemærk dog, at ovenstående rettigheder under visse omstændigheder kan være begrænset. Hvis en
undtagelse gælder, vil vi fortælle dig dette, når vi besvarer din anmodning. Vi kan anmode dig om at give
os de oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet, før vi besvarer en anmodning fra dig.
Du har også ret til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndigheder i Storbritannien eller
EØS, hvis du mener, at vi ikke har overholdt de gældende databeskyttelseslove. Den relevante lokale
myndighed varierer afhængigt af dit bopælsland. For EØS kan du henvise til webstedet for Det
Europæiske Databeskyttelsesråd og for Storbritannien til webstedet for Information Commissioner’s
Office for at få mere at vide om, hvordan du kontakter din lokale databeskyttelsesmyndighed. Du kan
under visse omstændigheder også søge om erstatning ved de lokale domstole, hvis du mener, at dine
rettigheder er blevet krænket.
4. HVORDAN VI BESKYTTER BØRNS PERSONOPLYSNINGER OG FAMILIEPROFILER
De fleste af Tjenesterne henvender sig generelt til voksne og er ikke beregnet til brug for børn under 16
år. Vi indsamler generelt ikke og vil ikke bevidst indsamle oplysninger fra børn under 16 år uden opsyn,
medmindre en voksen fra den voksnes konto opretter en familieprofil og i indstillingerne for
indholdsklassificering aktiverer "Børneprofil" for et barn i den voksnes husstand. I så fald gælder
følgende:
Voksne kontohavere skal overholde gældende lovgivning vedrørende barnets rettigheder ved oprettelse
af familieprofiler og ved at tillade børn at bruge familieprofiler.
Vi har en anden praksis for de personoplysninger, som vi indsamler via Familieprofiler, end vi har for de
andre dele af vores Tjenester, som er beregnet til voksne. Vi indsamler følgende oplysninger via
Familieprofiler:
●
●
●
●

Profiloplysninger, herunder det navn, som kontohaveren har indtastet for at oprette
familieprofilen;
Forældrekontrolpræferencer, f.eks. hvilke typer indhold der kan ses på hver Familieprofil, og
PIN-koden til at skifte mellem profilerne på kontoen;
Begrænsede tekniske oplysninger og brugsoplysninger, herunder oplysninger om enheden og
identifikatorer (f.eks. den anvendte enheds- og browsertype og IP-adresse);
Visningsvaner (f.eks. indhold, der er set, søgt eller tilføjet til en observationsliste) og generelle
oplysninger om, hvordan Familieprofilen bruges.

Vi bruger kun personoplysninger, der indsamles via familieprofiler, til at levere Tjenesterne,
kommunikere med kontohaveren, overholde lovgivningen og til at støtte vores interne drift, hvilket
omfatter forbedring af vores Tjenester, analyse af brugen af vores Tjenester, beskyttelse mod svindel,
udarbejdelse af samlede statistikker om vores brugere og visning af personligt tilpasset indhold baseret
på det indhold, som en bruger ser på et bestemt tidspunkt.
Vi deler kun de personoplysninger, som vi indsamler via Familieprofiler, med kontohaveren, vores
familie af Warner Bros. Discovery-selskaber og vores tjenesteudbydere, eller som det ellers kræves i
henhold til lovgivningen.
Hvis du har spørgsmål om vores praksis med hensyn til børns privatliv eller ønsker at anmode om, at vi
sletter personoplysninger, som dit barn har givet os, bedes du kontakte os på DPO@discovery.com.
5. HVOR LÆNGE VI OPBEVARER PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer de oplysninger, vi indsamler, så længe det er nødvendigt for at levere Tjenesterne, så
længe som det med rimelighed er nødvendigt for at opfylde det formål, som du har indsendt
oplysningerne til, eller til vores forretningsformål, eller som krævet af loven.
Efter denne periode vil vi tage skridt til at slette dine personoplysninger (herunder enhver konto, som du
har oprettet for at bruge Tjenesterne).
For personoplysninger, der indsamles via cookies og lignende teknologier, kan du også finde yderligere
oplysninger om, hvor længe dine personoplysninger opbevares, i vores Præferencecenter for cookies og
annoncevalg(som du kan finde via “Cookies og annoncevalg” der er tilgængeligt i bunden af vores
websted eller i indstillingsmenuen i vores app).
Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personoplysninger (så de ikke længere kan
forbindes med dig) til forsknings- eller statistiske formål, og i så fald kan vi bruge disse anonymiserede
oplysninger på ubestemt tid uden yderligere meddelelse til dig.
6. TREDJEPARTSSIDER, -TJENESTER OG -FUNKTIONER
Vores Tjenester kan indeholde links til tredjepartswebsteder (f.eks. onlinebutikker, der tilbyder
produkter til køb), plug-ins fra tredjeparter (f.eks. knapper til social deling) og funktioner fra tredjeparter
(f.eks. bannerreklamer). Disse tredjepartstjenester kan indsamle oplysninger fra eller om dig, når du
interagerer med dem, og i nogle tilfælde kan de spore din aktivitet, herunder ved hjælp af cookies eller
andre sporingsteknologier, uden at du behøver at interagere med dem. Vi er ikke ansvarlige for sådanne
tredjeparters indhold eller praksis, og deres indsamling, brug og videregivelse af dine oplysninger vil
være underlagt deres Privatlivsmeddelelse og ikke denne Privatlivsmeddelelse. Vi opfordrer dig til at
læse disse tredjeparters privatlivs- og sikkerhedsmeddelelser.
7. HVORDAN DU KONTAKTER OS
Vi har en databeskyttelsesansvarlig, som kan hjælpe med alle spørgsmål vedrørende vores behandling af
personoplysninger eller vedrørende vores tredjepartspartnere. Vores databeskyttelsesrådgiver kan
kontaktes ved at sende en e-mail til DPO@discovery.com.

