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Databeskyttelsespolitik for GOLFTV 

(Opdateret 1. januar 2021) 

OVERSIGT 

A. Hvem vi er: 

Vi er Dplay Entertainment Limited. Vi leverer en række gratis såvel som betalte 
indholdstjenester, såsom GOLFTV, som er tilgængelige via vores websted eller vores mobil- og 
forbundne tv-applikationer ("tjenesterne"). 

Vi har hjemsted i Storbritannien. Vores virksomhedsoplysninger er angivet i afsnit 1 nedenfor. 

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med vores 
databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på 
DPO@discovery.com. 

B. Vores værdier, og hvad formålet er med denne databeskyttelsespolitik: 

Vi værdsætter dit privatliv og ønsker at være ansvarlige og rimelige over for dig samt 
gennemsigtige med hensyn til den måde, hvorpå vi indsamler og bruger dine personoplysninger. 
Vores overordnede mål er at sikre, at vores indsamling og brug af personoplysninger er passende 
for leveringen af tjenesterne til dig, og at de er i overensstemmelse med gældende 
databeskyttelseslovgivning. Vi vil også gerne have, at du kender dine rettigheder med hensyn til 
dine oplysninger, som er angivet i afsnit 10 nedenfor. 

I overensstemmelse med disse værdier forklarer denne databeskyttelsespolitik dig, hvad du skal 
forvente, når vi indsamler og bruger personoplysninger om dig. Vi har forsøgt at gøre det nemt 
for dig at navigere, så du kan finde de oplysninger, der er mest relevante for dig og vores forhold 
til dig. 

Vi søger altid at forbedre de oplysninger, som vi tilvejebringer for vores kunder og 
kontaktpersoner, så hvis du har eventuel feedback til denne databeskyttelsespolitik, bedes du 
fortælle os det ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på DPO@discovery.com. 

C. Hvem denne databeskyttelsespolitik gælder for: Denne databeskyttelsespolitik gælder for alle 
brugere af tjenesterne, der er bosiddende i Storbritannien og EØS. 

D. Hvad denne databeskyttelsespolitik indeholder: Denne databeskyttelsespolitik beskriver 
følgende vigtige emner vedrørende dine oplysninger: 

1. Hvem vi er 
2. Børn 
3. De personoplysninger, som vi indsamler om dig 
4. Hvordan vi opbevarer og bruger vi dine personoplysninger 
5. Sådan deler vi dine personoplysninger, og hvem vi deler dem med 
6. Internationale overførsler 
7. Cookies og lignende teknologier 
8. Sikkerhed 
9. Dataopbevaring 
10. Dine rettigheder 
11. Tredjepartswebsteder 
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12. Ændringer til denne databeskyttelsespolitik 
13. Forespørgsler og klager 

E. Dine rettigheder til at gøre indsigelse: Du har forskellige rettigheder med hensyn til vores brug 
af dine personoplysninger som angivet i afsnit 10 nedenfor. To af de grundlæggende rettigheder, 
du skal være opmærksom på, er, at du kan: 

1. bede os om at stoppe med at bruge dine personoplysninger til direkte 
markedsføringsformål. Hvis du udøver denne ret, stopper vi med at bruge dine 
personoplysninger til dette formål, og 

2. bede os om at overveje eventuelle gyldige indsigelser, som du har mod vores brug af dine 
personoplysninger, når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores eller en 
anden persons legitime interesse. 

Du kan finde flere oplysninger i afsnit 10 nedenfor (Dine rettigheder). 

F. Hvad du skal gøre: Læs venligst denne databeskyttelsespolitik omhyggeligt for at forstå, 
hvordan vi håndterer dine personoplysninger.  

NÆRMERE OPLYSNINGER 

1. Hvem vi er 

Vi er Dplay Entertainment Limited, registreret i England med virksomhedsnummer 09615785, 
hvis hjemsted er beliggende på Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 
5YB, Storbritannien ("DEL"), og vi er den dataansvarlige for de personoplysninger, som vi 
indsamler fra dig. DEL er et datterselskab til Discovery, Inc. ("Discovery"). Du kan få mere at vide 
om Discovery her. 

Vores EU-repræsentant er Discovery Communications Benelux, B.V., hvis hjemsted er 
beliggende på Kraanspoor 20, 1033 SE, Amsterdam, Holland. 

Du kan kontakte os vedrørende denne databeskyttelsespolitik via e-mail til vores 
databeskyttelsesrådgiver på DPO@discovery.com. 

2. Børn 

Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra eventuelle børn under 13 år uden opsyn (eller den 
relevante alder for at kunne give gyldigt samtykke i din jurisdiktion, hvis anderledes). Vores 
tjenester er ikke rettet mod børn, og vi indsamler ikke bevidst eventuelle personoplysninger fra 
børn. 

3. De personoplysninger, som vi indsamler om dig 

Oplysninger, som du deler med os 

Når du indsender personoplysninger til os via dataindtastningsfelter på vores websted eller 
apps, kan vi indsamle følgende oplysninger fra dig: 

● dit navn, 

● din e-mailadresse, 
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● dit land, 

● og eventuelle e-mailmeddelelser, herunder vedhæftede filer, som du sender til os. 

● Når du køber tjenester fra os, dine betalingsoplysninger, herunder navn på kortindehaver, 
faktureringsadresse, bankkontooplysninger og betalingskortoplysninger, samt oplysninger 
om transaktioner, såsom de købte produkter og tjenester,  

● profiloplysninger, herunder dit brugernavn og din adgangskode til tilmelding af en konto, køb 
eller ordrer foretaget af dig, dine interesser og præferencer såsom dine 
markedsføringspræferencer og 

● dine præferencer med hensyn til at modtage markedsføring fra os og vores tredjeparter samt 
dine kommunikationspræferencer. 

Når du deltager i brugerfeedback-undersøgelser, kan vi indsamle dit navn og din e-mailadresse. 

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 unikke onlineidentifikatorer såsom din IP-adresse og dine loginoplysninger, 
browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, typer og versioner af browser-
plugin, operativsystem og platform, samt anden teknologi på de enheder, som du bruger til 
at tilgå tjenesterne, 

● oplysninger om, hvordan du bruger tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, dit 
videoforbrug og din videoafspilning, ind- og udlogning, afspilningsfejl og 
browsingoplysninger,  

● oplysninger om, hvordan du interagerer med vores onlinemarkedsføring, herunder 
oplysninger om, hvorvidt vores markedsføring leveres til dig, og hvordan du interagerer med 
den. 

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 indenfor og udenfor EU, såsom Deltatre, Conviva og 
Adobe Audience Manager; 

o annonceringsnetværk beliggende indenfor og udenfor EU, såsom FreeWheel, 

o en udbyder af værktøj til markedsføringstilskrivning beliggende indenfor EU, såsom 
Neustar. 

For yderligere oplysninger om, hvordan hver af disse parter indsamler og bruger dine 
oplysninger, bedes du læse afsnittet "Tredjepartsannonceringsvirksomheder" nedenfor, 

● identitets- og kontaktoplysninger fra datamæglere, datasamlere og offentligt tilgængelige 
kilder,  



 

 

● kontaktoplysninger, økonomiske oplysninger og transaktionsoplysninger fra udbydere af 
tekniske tjenester samt betalings- og leveringstjenester og 

● tredjeparter, som leverer visse tjenester til os i tjenesterne, f.eks. formidling og 
administration af kundefeedback-formularer og abonnementer på nyhedsbreve. 

4. Hvordan vi opbevarer og bruger vi dine personoplysninger 

Vi opbevarer og bruger dine personoplysninger af følgende årsager, som forklares nærmere 
nedenfor i dette afsnit: 

• Det er nødvendigt for at vi kan opfylde den aftale, som vi har indgået med dig, 

• 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, din e-
mailadresse, loginoplysninger, betalingsoplysninger og 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 gøre tjenesterne tilgængelige for dig, 

• levere eventuelle tjenester, som du anmoder om, 

• administrere tjenesterne, 

• krav til tjeneste- og kontoadministration, såsom hvis vi skal kontakte dig af årsager forbundet 
med tjenesterne (f.eks., hvis vi skal sende dig en adgangskodepåmindelse, informere dig om 
tjenesteopdateringer eller ændringer til vores Vilkår for anvendelse, cookiepolitik eller denne 
databeskyttelsespolitik), 

• hvis du køber tjenester af os, behandle din betaling (herunder, men ikke begrænset til brug af 
tredjepartstjenesteudbydere til at behandle en sådan betaling). 

Hvis du deltager i en konkurrence på tjenesterne, vil vi, i medfør af konkurrencevilkårene og -
betingelserne, som du modtog, da du tilmeldte dig, bruge dine kontaktoplysninger (såsom e-
mailadresse eller postadresse) til at administrere din tilmelding og informere dig, hvis du har 
vundet en præmie. 
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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 vores IT-systemer sikre, 

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

• analysere din aktivitet, når du bruger tjenesterne, herunder dit videoforbrug (hvad du ser, 
hvor længe du ser det og hvornår), afspilning og generelle visningsvaner, så vi kan:  

o opbygge en profil af dine præferencer og bruge denne til at give dig personligt tilpassede 
anbefalinger og indhold, og 

o analysere afspilning og opdatere og forbedre tjenesterne, herunder vores indhold, 
funktioner, programlægning, teknologi og produkter, 

• kombinere de personoplysninger, som vi indsamler om dig, for at opbygge en profil af dine 
interesser og præferencer, så vi kan levere målrettet markedsføring og annoncering til dig – 
vi gør dette ved at kombinere de personoplysninger, som vi indsamler om dig, for at opbygge 
en profil af dine interesser og præferencer. Du kan læse mere om vores brug af 
tredjepartsannoncerings- og teknologivirksomheder til at vise annoncer i afsnittet om 
"Tredjepartsannonceringsvirksomheder" nedenfor, 

• analysere din brug af tjenesterne på tværs af de forskellige enheder, som du bruger (f.eks. 
bruger vi oplysninger indsamlet om din brug af tjenesterne på din telefon til bedre at tilpasse 
indholdet og annoncerne, som du ser, når du bruger tjenesterne på en anden enhed, såsom 
din tablet eller bærbare), 

• vurdere effektiviteten af vores kampagner, markedsføring og annoncering,  

• bruge IP-adresser og enhedsidentifikatorer til at finde brugeres placering og blokere 

eventuelle uautoriserede brugere,  

• 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),  

• sende dig brugerfeedback-undersøgelser, så vi kan forbedre vores tjenester baseret på dit 
svar, 

• foreslå lignende produkter, som du muligvis kan være interesseret i og til at forstå, hvilke 
produkter der appellerer til vores kunder, 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. Du kan bede 
os om oplysninger om denne interesseafvejning ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver 
på DPO@discovery.com. 

Når du har givet os dit samtykke 

Hvis du har givet os dit samtykke, kontakter vi dig via e-mail om produkter og tjenester, som vi 
mener kan interessere dig. Hvis du har givet os dit samtykke, kan tredjeparter såsom PGA Tour 
kontakte dig via e-mail om produkter og tjenester, som de mener kan have interesse for dig. For 
yderligere oplysninger, se afsnittet "Markedsføring" nedenfor. 

Hvis vi påberåber os dit samtykke for at bruge dine personoplysninger på en bestemt måde, og 
du senere ændrer mening, kan du tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver på DPO@discovery.com, hvorefter brugen vil ophøre. Bemærk, at en 
sådan tilbagetrækning af samtykke ikke vil påvirke lovligheden af behandling baseret på dit 
samtykke, der fandt sted forud for din tilbagetrækning. 

Af juridiske årsager 

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

• Hvis du har et betalt abonnement til at bruge tjenesterne, og du bor i EU, er vi juridisk 
forpligtede til at give dig tilladelse til, og du har en juridisk ret til, at se tjenesterne, når du 
besøger et andet EU-land, forudsat at vi har bekræftet dit bopælsland. Vi bekræfter dit 
bopælsland ved hjælp af din IP-adresse og dine betalingsoplysninger eller, hvis du bor i Sverige, 
ved hjælp af din faktureringsadresse, 

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

Anonyme oplysninger 

Vi indsamler anonymiserede oplysninger om besøgende på tjenesterne med det formål at 
indsamle statistikker eller til rapporteringsformål. Ingen enkeltpersoner vil dog kunne 
identificeres via de anonymiserede oplysninger, som vi indsamler til disse formål. 

Markedsføring  

Markedsføring fra os 

Du vil modtage markedsføringsmeddelelser fra os, hvis du har oprettet en GOLFTV-konto og vi 
har indhentet dit forudgående samtykke til at sende dig markedsføring. 

Vi kan bruge dit navn, dine kontaktoplysninger samt tekniske brugs- og profiloplysninger til at få 
indtryk af, hvad vi mener, du måske ønsker eller har brug for, eller hvad der kan være af interesse 
for dig. Sådan beslutter vi, hvilke produkter, tjenester og tilbud, der kan være relevante for dig. 

Tredjepartsmarkedsføring  
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Vi indhenter dit udtrykkelige samtykke, før vi deler dine personoplysninger med eventuelt 
selskab uden for vores koncern til markedsføringsformål.  

Fravalg 

Vi ønsker at give dig valg vedrørende visse anvendelser af dine personoplysninger, især med 
hensyn til markedsføring. Du kan ændre dine markedsføringspræferencer til enhver tid ved at 
logge ind på "Din Konto"-området på tjenesterne og justere dine "Kommunikationsvalg". Du kan 
også kontakte os for at fravælge markedsføring ved enten at sende en e-mail til vores 
databeskyttelsesrådgiver på DPO@discovery.com eller ved at besøge vores hjælpecenter og 
klikke på linket "Kontakt os" for at "Indsende en anmodning". 

Hvis du fravælger eller afmelder modtagelse af disse markedsføringsmeddelelser, vil dette ikke 
gælde for personoplysninger, som du har tilvejebragt for os som følge af et køb af et produkt/en 
tjeneste, eller en oplevelse med et produkt/en tjeneste, eller andre transaktioner. Derfor vil du 
fortsat modtage vigtige meddelelser om funktionaliteten og/eller administrationen af 
tjenesterne (for eksempel, som nævnt ovenfor, hvis vi skal sende dig en 
adgangskodepåmindelse, informere dig om tjenesteopdateringer eller ændringer til juridiske 
vilkår). 

Tredjepartsannonceringsvirksomheder 

Vi ønsker at sikre, at vores annoncering og markedsføring er relevant og interessant for dig og 
vores andre brugere. For at opnå dette bruger vi tredjepartsannoncerings- og 
teknologivirksomheder til at vise annoncer og/eller levere samlede oplysninger for at hjælpe 
med at vise annoncer, når du besøger eller bruger tjenesterne. Dette omfatter 
tredjepartsteknologivirksomheder, som indsamler oplysninger om dig for at opbygge en profil 
af dine præferencer baseret på dine aktiviteter, når du besøger eller bruger tjenesterne. Vi kan 
også bruge disse virksomheder til automatisk at indsamle oplysninger fra dig, når du bruger 
tjenesterne for at hjælpe os med at identificere de annoncer du får vist, og hvad du gør, efter 
du har set de pågældende annoncer. Derudover deler vi også oplysninger med udbydere af 
webanalyseværktøjer, såsom Adobe Audience Manager, som vi bruger til at analysere din brug 
af tjenesterne. 

Disse tredjepartsannonceringsvirksomheder indsamler, opbevarer og bruger oplysninger ved at 
integrere cookies og anden sporingssoftware i tjenesterne. Se vores cookie-præferencecenter 
og cookiepolitik for yderligere oplysninger. I nogle tilfælde bruger disse tredjeparter også 
oplysninger, som de indsamler til deres egne formål. For eksempel kan de kombinere dine 
oplysninger med andre oplysninger, som de er i besiddelse af og bruge dem som 
oplysningsgrundlag for annonceringsrelaterede tjenester, der leveres til andre kunder, og 
samarbejde med andre annonceringsvirksomheder og dele dine personoplysninger med 
sådanne virksomheder som en del af processen. 

Du kan kontrollere, hvordan cookies indstilles på din enhed i vores cookie-præferencecenter, 
ved at bruge dine browserindstillinger, og i nogle tilfælde, indstillingerne på din mobilenhed. 
Hvis du vælger at begrænse eller forebygge sporing til disse formål, vil de annoncer, du ser, når 
du besøger eller bruger tjenesterne ikke længere være skræddersyet til dine præferencer. 

Vi kan også dele dine oplysninger med sociale medier eller andre lignende platforme, så du og 
andre kan se relevant indhold på den pågældende platform. For eksempel kan vi bruge Facebook 
Custom Audiences og dele din e-mailadresse i et beskyttet format med Facebook, så vi kan: 
medtage dig i en specialtilpasset målgruppe, som vi vil vise relevant annonceringsindhold på 

mailto:DPO@discovery.com
https://www.golf.tv/cookies-policy


 

 

Facebook, eller oprette en målgruppe af andre Facebook-brugere baseret på oplysningerne i din 
Facebook-profil. Du kan administrere de oplysninger, der deles af sådanne tredjeparter med os 
ved at ændre dine præferencer via de databeskyttelsesindstillinger, som disse tredjeparter 
stiller til rådighed på deres platforme. 

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

Vi videregiver oplysninger under følgende omstændigheder: 

● Tredjepartstjenesteudbydere: Vi deler oplysninger med tredjepartstjenesteudbydere for at 
formidle eller levere visse tjenester på vores vegne. Dette omfatter: 

o IT-infrastrukturvirksomheder, som formidler vores levering af tjenesterne til dig, såsom 
udbydere af vores platform, 

o tredjeparter, der leverer kundesupport på første niveau på vores vegne, såsom Zendesk, 
som hjælper os med at yde kundeservice,  

o udbydere af IT-supporttjenester,  

o betalingstjenesteudbydere såsom Adyen, som behandler dine abonnementsbetalinger på 
vores vegne, og  

o andre tredjepartstjenesteudbydere med henblik på at levere eller spore vores kunders 
brug af tjenesterne, herunder Conviva, Adobe Audience Manager og 250ok. 

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. 

● Koncernselskaber: Vi kan videregive dine personoplysninger til vores datterselskaber eller 
tilknyttede selskaber med det formål at behandle personoplysninger på vores vegne for at 
levere tjenesterne til dig. Disse parter er forpligtede til at behandle sådanne oplysninger i 
henhold til vores anvisninger og i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik. De 
har ingen selvstændig ret til at dele disse oplysninger. 

● 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, opkøb eller salg af alle eller dele 
af vores eller en tredjeparts aktiver, bliver du efterfølgende underrettet via e-mail og/eller 
en fremtrædende meddelelse på tjenesterne om en eventuel ændring i ejerskab eller brugen 
af dine personoplysninger, samt eventuelle valg 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 Storbritannien og Det Europæiske 
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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 
Storbritannien og EØS ikke nødvendigvis yder det samme databeskyttelsesniveau som 
Storbritannien og EØS, selv om vores indsamling, opbevaring og brug af dine personoplysninger 
fortsat vil være underlagt denne databeskyttelsespolitik. 

Ved overførsel af personoplysninger uden for Storbritannien og EØS, vil vi: 

• medtage de standardkontraktbestemmelser vedrørende databeskyttelse, der er godkendt 
af den britiske regering eller Europa-Kommissionen (som relevant), til overførsel af 
personoplysninger uden for Storbritannien og 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”) og den engelske version af den), eller 

• sikre, at det land, hvori dine personoplysninger skal håndteres, er blevet anset for 
"passende" af den britiske regering eller Europa-Kommissionen (som relevant) i henhold til 
artikel 45 i den generelle forordning om databeskyttelse (og den engelske version af den). 

Du kan finde yderligere oplysninger om reglerne for dataoverførsler uden for Storbritannien og 
EØS, herunder de mekanismer, som vi påberåber os, på Europa-Kommissionens websted her og 
på Information Commissioner's Office websted 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. sprogpræferencer) og til 
godkendelse. Brugere kan til enhver tid kontrollere brugen af cookies via vores cookie-
præferencecenter, på individuelt browserniveau og, i nogle tilfælde, indstillingerne på din 
mobilenhed. Hvis du afviser cookies, kan du stadig bruge tjenesterne, men dine muligheder for 
at bruge visse funktioner eller områder af vores tjenester, og vores evne til at tilpasse 
tjenesterne til dig, kan være begrænsede. 

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

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. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection_en
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-transfers/
https://www.golf.tv/cookies-policy


 

 

9. Dataopbevaring 

Vi opbevarer oplysninger (herunder personoplysninger), så længe som nødvendigt til de formål, 
der er angivet i denne databeskyttelsespolitik, og sletter dem efter det pågældende tidspunkt, 
medmindre vi er nødt til at beholde visse personoplysninger for at overholde vores juridiske 
forpligtelser, løse tvister, eller håndhæve vores aftaler. 

Vi træffer foranstaltninger til at slette dine personoplysninger (herunder eventuel konto, som 
du opretter for at bruge tjenesterne) tre år efter datoen for sidste aktivitet (hvis du har en gratis 
konto) eller, hvis du har betalt for et abonnement, fem år efter datoen for udløb af dit 
abonnement. 

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. 

Du har ret til at anmode om, at vi giver indsigt i eventuelle personoplysninger, som vi opbevarer 
om dig. Hvis du ønsker at få indsigt i dine oplysninger, bedes du klikke her og indsende din 
anmodning ved at udfylde vores formular til anmodning om indsigt. 

Du har også ret til at anmode om, at vi sletter din konto og de personoplysninger, der er knyttet 
til den. Hvis du ønsker, at vi sletter dine personoplysninger, bedes du klikke her og indsende din 
anmodning ved at udfylde vores formular til anmodning om sletning. 

Bemærk venligst, at hvis du er en aktiv bruger, kan vi ikke slette dine oplysninger, fordi vi har 
brug for dine personoplysninger til at støtte dit aktive abonnement og sikre, at du kan få adgang 
til det indhold, du har købt. Men hvis du udfylder vores formular til anmodning om sletning, 
sikrer vi, at dit abonnement ikke fornys automatisk ved udløbet af din aktuelle 
abonnementsperiode, og vi fjerner din e-mailadresse fra vores markedsføringsdistributionsliste 
for at sikre, at du ikke modtager yderligere markedsføringsmails fra os. Vær opmærksom på, at 
det kan tage op til 10 dage for denne sletningsanmodning at blive opdateret i vores systemer. 

Du kan finde udløbsdatoen for dit GOLFTV Pass ved at logge ind på din konto og navigere til 
afsnittet 'MY GOLFTV PASS'. Dette viser datoen, hvor dit abonnement udløber. 

Du bedes udfylde vores formular til anmodning om sletning, når dit abonnement udløber, hvis 
du stadig ønsker, at vi sletter dine oplysninger. Vi vil derefter kunne behandle din anmodning 
om sletning af oplysninger med undtagelse af eventuelle oplysninger, som vi måtte være juridisk 
forpligtede til at opbevare. 

Hvis vi sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig, kan en sådan sletning kun vedrøre 
tjenesterne og ikke nogen anden tjeneste, der leveres af os, for eksempel 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. 

Andre rettigheder omfatter retten til at: 

• opdatere alle dine personoplysninger, som er forældede eller urigtige, 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/50417659-aa29-4f7f-b59d-f6e887deed53/df73afe3-882b-422d-92ea-e3c42a198549
https://privacyportal.onetrust.com/webform/50417659-aa29-4f7f-b59d-f6e887deed53/df73afe3-882b-422d-92ea-e3c42a198549


 

 

• begrænse den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, 

• forhindre behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, 

• tilvejebringe dine personoplysninger for en tredjepartstjenesteudbyder, eller 

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

Hvis du er bosiddende i Frankrig, har du ret til at give os anvisninger med hensyn til 
administrationen (f.eks. opbevaring, sletning og videregivelse) af dine personoplysninger efter 
din død. Du kan ændre eller tilbagekalde dine anvisninger til enhver tid. 

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 du ønsker yderligere oplysninger om disse rettigheder, eller ønsker at håndhæve enhver af 
dem, kan du til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på DPO@discovery.com. 

11. Tredjepartswebsteder 

Tjenesterne indeholder links og sider til andre websteder, der drives af tredjeparter. Bemærk 
venligst, at denne databeskyttelsespolitik 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 websteder. Du bør altid læse 
databeskyttelsespolitikken omhyggeligt for hvert websted, du besøger. 

12. Ændringer til denne databeskyttelsespolitik 

Denne databeskyttelsespolitik blev senest opdateret den 1. januar 2021. 

Vend tilbage regelmæssigt for at holde dig orienteret om opdateringer til denne 
databeskyttelsespolitik. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne databeskyttelsespolitik, 
og vi har din e-mailadresse, underretter vi dig om disse ændringer. 

13. Forespørgsler og klager 

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. 

Du kan også indgive en klage til vores tilsynsorgan for databeskyttelsesanliggender 
(Information Commissioner's Office i Storbritannien) eller søge en løsning gennem lokale 
domstole, hvis du mener, at dine rettigheder er blevet overtrådt. 

mailto:DPO@discovery.com


 

 

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. Se Bilaget for at finde din lokale databeskyttelsesmyndighed. 

  



 

 

Bilag  

Liste over databeskyttelsesmyndigheder (Storbritannien og EØS-lande) 

Du har ret til at indgive en klage til lokale databeskyttelsesmyndigheder i Storbritannien eller EØS, 

hvis du mener, at vi ikke har overholdt gældende databeskyttelseslovgivning. 

Den lokale myndighed varierer afhængigt af landet. Se nedenfor for nærmere oplysninger om de 

lokale databeskyttelsesmyndigheder i Storbritannien og EØS-landene, hvor vi driver virksomhed. 

Østrig 

Österreichische Datenschutzbehörde  

Hohenstaufengasse 3 

1010 Wien 

Tlf. +43 1 531 15 202525  

Fax +43 1 531 15 202690 

e-mail: dsb@dsb.gv.at  

Websted: http://www.dsb.gv.at/ 

Belgien 

Commission de la protection de la vie privée  

Rue de la Presse 35 

1000 Bruxelles 

Tlf. +32 2 274 48 00  

Fax +32 2 274 48 10 

e-mail: commission@privacycommission.be  

Websted: https://www.privacycommission.be/ 

Bulgarien 

Commission for Personal Data Protection  

2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd. 

Sofia 1592 

Tlf. +359 2 915 3523 

Fax +359 2 915 3525 

e-mail: kzld@cpdp.bg  

Websted: https://www.cpdp.bg/ 

Kroatien 

Croatian Personal Data Protection Agency  

Martićeva 14 

10000 Zagreb 

Tlf. +385 1 4609 000  

Fax +385 1 4609 099 

e-mail: azop@azop.hr or info@azop.hr  

Websted: https://www.azop.hr/ 

Cypern 

Commissioner for Personal Data Protection  

mailto:dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at/
mailto:commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be/
mailto:kzld@cpdp.bg
https://www.cpdp.bg/
mailto:azop@azop.hr
mailto:info@azop.hr
https://www.azop.hr/


 

 

1 Iasonos Street, 

1082 Nicosia 

P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia 

Tlf. +357 22 818 456  

Fax +357 22 304 565 

e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy  

Websted:  

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendoc

ument 

Tjekkiet 

The Office for Personal Data Protection  

Urad pro ochranu osobnich udaju 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Prag 7 

Tlf. +420 234 665 111  

Fax +420 234 665 444 

e-mail: posta@uoou.cz  

Websted: http://www.uoou.cz/ 

Danmark 

Datatilsynet  

Borgergade 28, 5 

1300 København K 

Tlf. +45 33 1932 00  

Fax +45 33 19 32 18 

e-mail: dt@datatilsynet.dk  

Websted:  https://www.datatilsynet.dk/ 

Estland 

Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)  

Väike-Ameerika 19 

10129 Tallinn 

Tlf. +372 6274 135  

Fax +372 6274 137 

e-mail: info@aki.ee  

Websted: https://www.aki.ee/en  

Finland 

Office of the Data Protection Ombudsman  

P.O. Box 315 

FIN-00181 Helsinki 

Tlf. +358 10 3666 700  

Fax +358 10 3666 735 

e-mail: tietosuoja@om.fi  

Websted: https://www.tietosuoja.fi/en/ 

mailto:jcommissioner@dataprotection.gov.cy
mailto:posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz/
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:info@aki.ee
https://www.aki.ee/en
mailto:tietosuoja@om.fi
https://www.tietosuoja.fi/en/


 

 

Frankrig 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL  

3 Place de Fontenoy - TSA 80715 

75334 PARIS CEDEX 07 

Tlf. +33 1 53 73 22 22 

Fax +33 1 53 73 22 00 

Websted: https://www.cnil.fr/professionnel 

Tyskland 

Kompetencen for klager er opdelt mellem forskellige databeskyttelsesmyndigheder i Tyskland. 

Kompetente myndigheder kan identificeres i henhold til listen anført under: 

https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutz

beauftragte 

Grækenland 

Hellenic Data Protection Authority  

Kifisias Av. 1-3, PC 11523 

Ampelokipi Athen 

Tlf. +30 210 6475 600 

Fax +30 210 6475 628 

e-mail: contact@dpa.gr  

Websted: http://www.dpa.gr/ 

Ungarn 

Data Protection Commissioner of Hungary  

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

H-1125 Budapest 

Tlf. +36 1 3911 400 

e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu  

Websted: https://www.naih.hu/ 

Island 

The Icelandic Data Protection Authority 

Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Iceland 

Tlf. +354-510-9600 

e-mail: postur@personuvernd.is  

Websted: https://www.personuvernd.is/ 

Irland 

Data Protection Commissioner  

Canal House 

Station Road 

Portarlington 

Co. Laois 

Lo-Call: 1890 25 22 31 

Tlf. +353 57 868 4800  

Fax +353 57 868 4757 

https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
mailto:contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
mailto:peterfalvi.attila@naih.hu
mailto:postur@personuvernd.is
https://www.personuvernd.is/


 

 

e-mail: info@dataprotection.ie  

Websted: https://www.dataprotection.ie/ 

Italien 

Garante per la protezione dei dati personali  

Piazza Venezia 11 

00186 Rom 

Tlf. +39 06 69677 1 

Fax +39 06 69677 785 

e-mail: garante@garanteprivacy.it  

Websted: https://www.garanteprivacy.it/ 

Letland 

Data State Inspectorate  

Direktør: Ms Signe Plumina 

Blaumana str. 11/13-15 

1011 Riga 

Tlf. +371 6722 3131 

Fax +371 6722 3556 

e-mail: info@dvi.gov.lv  

Websted: https://www.dvi.gov.lv/lv/ 

Liechtenstein 

Datenschutzstelle 

Kirchstrasse 8 

Postfach 684 

9490 Vaduz 

Tlf: +423 236 60 90 

e-mail: info.dss@llv.li 

Websted: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle  

Litauen 

State Data Protection  

Žygimantų str. 11-6a 

011042 Vilnius 

Tlf. + 370 5 279 14 45  

Fax +370 5 261 94 94 

e-mail: ada@ada.lt  

Websted: https://vdai.lrv.lt/  

Luxembourg 

Commission Nationale pour la Protection des Données  

1, avenue du Rock’n’Roll 

L-4361 Esch-sur-Alzette 

Tlf. +352 2610 60 1 

Fax +352 2610 60 29 

mailto:info@dataprotection.ie
mailto:garante@garanteprivacy.it
https://www.garanteprivacy.it/
mailto:info@dvi.gov.lv
mailto:info.dss@llv.li
http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle
mailto:ada@ada.lt
https://vdai.lrv.lt/
file:///C:/Users/akemp/Documents/BREXIT%20&%20PRIVACY%20SHIELD%20UPDATED%20PRIVACY%20POLICIES%20(DEC%202020)/


 

 

e-mail: info@cnpd.lu  

Websted: https://www.cnpd.lu/ 

Malta 

Office of the Data Protection Commissioner  

Data Protection Commissioner: Mr Joseph Ebejer 

2, Airways House 

High Street, Sliema SLM 1549 

Tlf. +356 2328 7100  

Fax +356 2328 7198 

e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt  

Websted: http://www.dataprotection.gov.mt/ 

Holland 

Autoriteit Persoonsgegevens  

Prins Clauslaan 60 

P.O. Box 93374 

2509 AJ Den Haag 

Haag 

Tlf. +31 70 888 8500 

Fax +31 70 888 8501 

e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl  

Websted: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Norge 

Datatilsynet 

Postboks 8177 Dep. 

0034 Oslo 

Tlf: +47 22 39 69 00 

e-mail: postkasse@datatilsynet.no 

Websted: https://www.datatilsynet.no/English/ 

Polen 

The Bureau of the President of the Personal Data Protection Office – PUODO 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

Tlf. +48 22 53 10 300; 606-950-000 

Fax +48 22 53 10 301 

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; 

Websted: https://www.uodo.gov.pl/ 

Portugal 

Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD  

R. de São. Bento, 148-3° 

1200-821 Lissabon 

Tlf. +351 21 392 84 00  

Fax +351 21 397 68 32 

mailto:info@cnpd.lu
https://www.cnpd.lu/
mailto:commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt/
mailto:info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
mailto:postkasse@datatilsynet.no
https://www.datatilsynet.no/English/
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
https://www.uodo.gov.pl/


 

 

e-mail: geral@cnpd.pt  

Websted: https://www.cnpd.pt/ 

Rumænien 

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing  

Præsident: Mrs Ancuţa Gianina Opre 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUKAREST 

Tlf. +40 21 252 5599  

Fax +40 21 252 5757 

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro  

Websted: https://www.dataprotection.ro/ 

Slovakiet 

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic  

Hraničná 12 

820 07 Bratislava 27 

Tlf.: + 421 2 32 31 32 14 

Fax: + 421 2 32 31 32 34 

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  

Websted: http://www.dataprotection.gov.sk/ 

Slovenien 

Information Commissioner  

Ms Mojca Prelesnik 

Zaloška 59 

1000 Ljubljana 

Tlf. +386 1 230 9730 

Fax +386 1 230 9778 

e-mail: gp.ip@ip-rs.si 

Websted: https://www.ip-rs.si/ 

Spanien 

Agencia de Protección de Datos 

C/Jorge Juan, 6 

28001 Madrid 

Tlf. +34 91 266 35 17 

e-mail: internacional@agpd.es. Også: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

Websted: https://www.agpd.es/  

Sverige 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Drottninggatan 29 

5. sal 

Box 8114 

104 20 Stockholm 

Tlf. +46 8 657 6100  

mailto:geral@cnpd.pt
https://www.cnpd.pt/
mailto:anspdcp@dataprotection.ro
https://www.dataprotection.ro/
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk/
mailto:gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
mailto:internacional@agpd.es
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
https://www.agpd.es/


 

 

Fax +46 8 652 8652 

e-mail: imy@imy.se  

Websted: https://www.imy.se 

Storbritannien 

The Information Commissioner’s Office  

Water Lane, Wycliffe House  

Wilmslow - Cheshire SK9 5AF  

Tlf. +44 1625 545 745  

e-mail: international.team@ico.org.uk  

Websted: https://ico.org.uk 
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