
 

GOLFTV – personvernerklæring 

(Oppdatert 12. november 2020) 

Vi er Dplay Entertainment Limited, og vi tilbyr en rekke gratis og betalte innholdstjenester, for 
eksempel GOLFTV, som er tilgjengelig gjennom vårt nettsted og mobilapper («tjenestene»). 

Vi har hovedkontor i Storbritannia. Opplysninger om vårt selskap fremsettes i punkt 1 nedenfor. 

Vi respekterer din rett til personvern. 

Vårt overordnede mål er å sikre at vår innsamling og bruk av personopplysninger er hensiktsmessig for 
leveringen av tjenestene til deg, og at det gjøres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.  

Ytterligere detaljer om hvordan vi gjør dette, er beskrevet i de ulike delene av vår personvernerklæring 
som følger 

1. Om oss 

2. Barn 

3. Personopplysninger vi innhenter om deg 

4. Slik lagrer og bruker vi personopplysningene dine 

5. Slik deler vi personopplysningene dine, og disse deler vi dem med 

6. Overføring av opplysninger til utlandet 

7. Informasjonskapsler og lignende teknologi 

8. Sikkerhet 

9. Dataoppbevaring 

10. Markedsføring 

11. Tredjeparters nettsteder 

12. Endringer i disse retningslinjene for personvern 

13. Kontakt oss 

o  

1. Om oss 

Vi er Dplay Entertainment Limited, registrert i England med selskapsnummer 09615785 og 
registrert adresse Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, 
Storbritannia («DEL»). DEL er et datterselskap av Discovery, Inc. («Discovery»). Du kan finne ut 
mer om Discovery her. 

2. Barn 

o Vi samler ikke inn og vil ikke bevisst samle inn opplysninger om barn under 13 år (eller den 
relevante alderen for å kunne gi gyldig samtykke i din jurisdiksjon, hvis denne er forskjellig). 
Tjenestene våre er ikke rettet mot barn, og vi samler ikke bevisst inn personopplysninger om 
barn. Hvis du er under 13 år (eller den aktuelle alderen for å kunne gi gyldig samtykke i din 
jurisdiksjon, hvis denne er forskjellig), kan du ikke bruke tjenestene, med mindre en forelder 
eller verge har gitt oss samtykke til din bruk av tjenestene. 

3. Personopplysninger vi innhenter om deg 

Opplysninger du deler med oss 
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Når du sender inn personopplysninger til oss gjennom skjema eller lignende på nettstedet eller apper, 
innhenter vi følgende opplysninger fra deg: 

● navn 

● e-postadresse 

● landet ditt 

● all e-postkommunikasjon, inkludert vedlegg, som du sender til oss 

● hvis du kjøper tjenester fra oss, betalingsopplysninger inkludert kortholders navn, 
fakturaadresse, bankkonto- og kortopplysninger og transaksjonsopplysninger som f.eks. 
hvilke produkter og tjenester du har kjøpt  

● profildata, inkludert brukernavn og passord for registrering av en konto, kjøp eller ordre 
utført av deg, dine interesser og preferanser, for eksempel markedsføringspreferanser og 

● dine preferanser for å motta markedsføring fra oss og våre tredjeparter og dine 
kommunikasjonspreferanser. 

Når du deltar i spørreundersøkelser kan vi innhente navnet og e-postadressen din. 

Opplysninger fra dine nettbaserte samhandlinger 

Vi innhenter følgende opplysninger fra din samhandling med tjenestene: 

● slik får du tilgang til tjenestene våre, og disse enhetene kan du bruke for å få tilgang til dem. 
Dette inkluderer innsamling av unike nettidentifikatorer som IP-adresse og innloggingsdata, 
nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og plassering, typer og versjoner av 
nettlesertillegg, operativsystem og plattform, og annen teknologi på enhetene du bruker for 
å få tilgang til disse tjenestene 

● informasjon om hvordan du bruker tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til videoforbruk 
og avspilling, pålogging og utsjekking, avspillingsfeil og nettleserinformasjon  

● informasjon om hvordan du samhandler med markedsføringen vår på nettet, inkludert 
informasjon om hvorvidt vår markedsføring blir levert til deg og hvordan du samhandler med 
den. 

Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder 

Vi kan motta personlig informasjon om deg fra ulike tredjeparter som angitt nedenfor:  

● tekniske data fra følgende parter: 

o analyseleverandører basert i og utenfor EU, for eksempel Deltatre, Conviva og Adobe 
Audience Manager 

o annonsenettverk basert i og utenfor EU, for eksempel FreeWheel og 

o søkeinformasjonsleverandører basert i EU, for eksempel Neustar 

● identitets- og kontaktdata fra datamellommenn, aggregatorer og offentlig tilgjengelige kilder  

● kontaktopplysninger, finansielle opplysninger og transaksjonsdata fra leverandører av 
tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, og 

● tredjeparter som leverer visse tjenester til oss innenfor tjenestene, for eksempel 
tilrettelegging og administrasjon av skjemaer for kundetilbakemeldinger og 
nyhetsbrevabonnementer. 



 

4. Slik lagrer og bruker vi personopplysningene dine 

Vi lagrer og bruker personopplysningene dine av følgende grunner, som er forklart i punktene 
nedenfor: 

● der det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en kontrakt vi har med deg, 

● der loven tillater det – bruk som er tilknyttet tjenestene og er i vår legitime interesse,  

● der det kreves for at vi skal kunne overholde våre juridiske forpliktelser, eller 

● der det er tillatt fordi du har gitt oss ditt samtykke. 

Dersom vi må samle inn personopplysninger i henhold til loven eller i henhold til vilkårene i en 
kontrakt vi har med deg, og du ikke oppgir slike opplysninger når du blir bedt om det, kan det 
hende vi ikke kan oppfylle kontrakten vi har eller forsøker å inngå med deg (i dette tilfellet for å 
levere deg tjenestene). I slike tilfeller kan det være at vi må avbryte tjenestene, men vi vil 
eventuelt varsle deg om dette først. 

Nødvendigheter for å oppfylle vår kontrakt med deg 

Vi samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger, som f.eks. navn, e-postadresse, 
betalingsopplysninger og informasjon om hvordan du bruker og går inn på tjenestene, fordi det 
er nødvendig for at vi skal kunne levere de tjenestene du har bedt om i henhold til avtalen som 
er inngått mellom deg og oss da du samtykket til bruksvilkårene. Dette omfatter: 

● gjøre tjenestene tilgjengelige for deg 

● levere tjenestene du ber om 

● administrere tjenestene 

● krav til kundeservice og kontoadministrasjon, for eksempel når vi må kontakte deg av 
grunner knyttet til tjenestene (f.eks. når vi sender deg en påminnelse om passord, varsler 
deg om oppdateringer av tjenestene eller endringer i bruksvilkårene, retningslinjene for bruk 
av informasjonskapsler eller disse retningslinjene for personvern), 

Bruk som er tilknyttet tjenestene, og som er i vår legitime interesse  

Noen ganger bruker vi personopplysninger om deg til formål som er tilknyttet levering av 
tjenestene. Disse omstendighetene er: 

● oppdage og forebygge svindel 

● holde våre tjenester, produkter og IT-systemer sikre 

● sikre at våre egne prosesser, prosedyrer og systemer er så effektive som mulig  

● analysere og forbedre informasjonen vi samler inn  

● analysere når du bruker tjenestene, inkludert videoforbruk (hva du ser, hvor lenge du ser det 
og når), avspilling og generelle visningsvaner, slik at vi kan:  

o bygge en profil av preferansene dine, og bruke dette til å tilby personlige anbefalinger 
og innhold til deg og 

o analysere videoforbruk, avspilling og generelle visningsvaner og oppdatere og forbedre 
våre tjenester, inkludert, men ikke begrenset til innhold funksjoner, planlegging, 
teknologi og produkter 

● kombinere personopplysningene vi samler inn om deg for å bygge en profil av dine interesser 
og preferanser, slik at vi kan levere målrettet markedsføring og annonsering til deg. Dette 
gjør vi ved å kombinere personopplysningene vi samler inn om deg for å bygge en profil av 
dine interesser og preferanser. Du kan lese mer om vår bruk av tredjeparts annonserings- og 
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teknologiselskaper for å levere annonser i avsnittet om tredjeparts annonseringsselskaper 
nedenfor 

● analysere din bruk av tjenestene på tvers av de ulike enhetene du bruker (vi bruker f.eks. 
informasjon som samles inn om din bruk av tjenestene på telefonen for å bedre tilpasse 
innholdet og annonsene du ser når du bruker tjenestene på en annen enhet, for eksempel et 
nettbrett eller bærbar datamaskin) 

● vurdere effektiviteten av vår markedsføring og annonser 

● bruke IP-adresser og enhetsidentifikatorer til å identifisere brukeres plassering og blokkere 
eventuelle uautoriserte brukere 

● håndtere henvendelser og forespørsler fra deg (for eksempel må vi kanskje behandle 
kontaktopplysningene dine hvis du skulle ringe kundeservice og be om assistanse) 

● sende deg spørreundersøkelser om kundetilbakemeldinger slik at vi kan forbedre våre 
tjenester basert på dine svar 

● foreslå lignende produkter for deg som du kan være interessert i, og for å forstå hvilke 
produkter som appellerer til kundene våre, og 

● når du har valgt ikke å motta markedsføring eller e-post fra oss, må vi holde oversikt over 
dine preferanser for å sikre at vi ikke kontakter deg hvis du har bedt oss om ikke å gjøre det. 

Når du har gitt oss ditt samtykke 

Når du har gitt oss ditt samtykke, kan tredjeparter som PGA kontakte deg via e-post med 
produkter og tjenester som de tror kan interessere deg.  

Hvis vi baserer oss på ditt samtykke til at vi kan bruke personopplysninger om deg på en bestemt 
måte, men du siden endrer mening, kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte vår 
personvernavdeling på e-postadressen DPO@discovery.com, så vil vi stoppe slik bruk. 

Av juridiske årsaker 

vil vi bruke personopplysningene dine for å overholde våre juridiske forpliktelser og hvis vi blir 
bedt om å dele personopplysninger om deg med regulatoriske myndigheter eller 
politimyndigheter. 

Anonymiserte data 

Vi samler inn anonymiserte detaljer om besøkende som bruker tjenestene våre til aggregerte, 
statistiske formål eller rapporteringsformål. Ingen enkeltpersoner kan identifiseres fra de 
anonyme detaljene vi samler inn til disse formålene. 

Tredjeparts reklameselskaper 

Vi ønsker å sikre at vår annonsering og markedsføring er relevant og interessant for deg og våre 
andre brukere. For å oppnå dette bruker vi tredjeparts annonserings- og teknologiselskaper til å 
vise annonser og/eller levere aggregerte data som bistand ved visning av annonser når du 
besøker eller bruker tjenestene våre. Dette inkluderer tredjeparter, som er teknologiselskaper 
som samler inn data om deg for å bygge en profil av dine preferanser basert på dine aktiviteter 
når du besøker eller bruker våre tjenester. Vi kan også bruke disse selskapene til automatisk å 
samle inn data fra deg når du bruker tjenestene våre, for bedre å kunne identifisere annonsene 
som blir presentert for deg, og hva du gjør etter at du har sett disse annonsene. I tillegg deler vi 
også data med leverandører av webanalyseverktøy, for eksempel Adobe Audience Manager, 
som vi bruker til å analysere din bruk av tjenestene. 

Disse tredjeparts reklameselskapene innhenter, lagrer og bruker opplysninger ved å plassere 
informasjonskapsler og annen sporingsprogramvare på våre tjenester. Se vår retningslinjer for 
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bruk av informasjonskapsler for ytterligere informasjon. I noen tilfeller (og forutsatt 
overholdelse av gjeldende lovgivning) vil disse tredjepartene også bruke dataene de samler inn 
til sine egne formål, for eksempel ved å sammenstille opplysninger om deg med opplysninger 
om andre, og bruke dette som grunnlag for annonserelaterte tjenester som tilbys til andre 
kunder, og i samarbeid med andre annonsebyråer, og dele personopplysningene dine med slike 
selskaper som en del av prosessen. 

Se våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler for ytterligere informasjon om tredjeparts 
reklamebyråer som innhenter, bruker og lagrer opplysninger om deg, og bruken av 
informasjonskapsler og andre sporingsteknologier på våre tjenester. I våre retningslinjer for 
bruk av informasjonskapsler kan du også lese om hvordan du kan kontrollere denne 
innhentingen og bruken av data. Dersom du velger å begrense eller hindre sporing til disse 
formålene, vil ikke annonsene du ser når du besøker eller bruker tjenestene lenger være 
tilpasset dine preferanser. 

Vi kan også dele dine data på sosiale medier eller andre lignende plattformer, slik at du og andre 
kan se relevant innhold på plattformen. Vi kan for eksempel bruke tjenesten Facebook Customer 
Audiences, og dele e-postadressen din i et beskyttet format med Facebook, slik at vi kan: 
inkludere deg i et egendefinert publikum som vi viser relevant reklameinnhold til på Facebook, 
eller skape et publikum av andre Facebook-brukere basert på informasjon fra din Facebook-
profil. Du kan administrere data som deles av slike tredjeparter med oss ved å endre dine 
preferanser gjennom personverninnstillingene som disse tredjepartene gjør tilgjengelig på deres 
plattformer. 

5. Slik deler vi personopplysningene dine, og disse deler vi dem med 

Vi utleverer informasjon under følgende omstendigheter: 

● Tredjeparts tjenesteleverandører: Vi deler informasjon med tredjeparts tjenesteselskaper 
for å legge til rette for eller gi deg visse tjenester på våre vegne. Dette inkluderer: 

o IT-infrastrukturselskaper som forenkler vår levering av tjenestene til deg, som 
leverandører av plattformen vår som samler inn og lagrer personopplysninger om deg 

o tredjeparter som gir kundestøtte på første nivå på våre vegne, slik som Zendesk, som 
hjelper oss med å tilby kundeservice 

o IT-tjenesteleverandører  

o leverandører av betalingstjenester som Adyen som behandler dine 
abonnementsbetalinger på våre vegne, og  

o andre tredjepartsleverandører, til det formål å levere eller spore våre kunders bruk av 
tjenestene, inkludert Conviva, Adobe Audience Manager og 250ok. 

Disse selskapene er autorisert til å bruke personopplysninger om deg bare i den grad det er 
nødvendig for å levere disse tjenestene til oss, i henhold til instruksene våre. 

● Konsernselskaper: Vi kan gi personopplysninger om deg til våre datterselskaper eller 
tilknyttede selskaper til det formål å behandle personlig informasjon på våre vegne for å 
levere tjenestene til deg. Disse partene er pålagt å behandle slik informasjon basert på våre 
instruksjoner og i samsvar med denne personvernerklæringen. De har ikke noen selvstendig 
rett til dele opplysningene med andre. 

● Overholdelse av lover og juridiske prosesser: Når vi imøtekommer rettsordre eller andre 
rettslige prosesser, eller fastsetter eller utøver våre juridiske rettigheter eller forsvarer oss 
mot rettslige krav. Når vi etter eget skjønn mener at det er nødvendig å dele opplysninger 
for å undersøke, forebygge eller iverksette tiltak mot ulovlige aktiviteter, mistenkt svindel, 
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situasjoner som involverer potensielle trusler mot den fysiske sikkerheten til en person, 
brudd på våre bruksvilkår, eller når loven ellers krever det. 

● Fusjon eller oppkjøp: Når vi må overføre informasjon om deg hvis vi kjøpes opp av eller 
fusjonerer med et annet selskap. Hvis vi er involvert i en fusjon, et oppkjøp eller salg av hele 
eller deler av selskapets eller en tredjeparts eiendeler, vil du bli varslet etterpå via e-post 
og/eller et godt synlig varsel på tjenestene våre om enhver endring i eierskap eller bruk av 
personopplysninger om deg, samt eventuelle valg du måtte ha angående 
personopplysningene dine. 

6. Overføring av opplysninger til utlandet 

Vi kan overføre personopplysninger som vi samler inn fra deg til tredjeparts databehandlere som 
befinner seg i land som ligger utenfor landet du befinner deg i (inkludert i USA), eller til 
medlemmer av vårt eget konsern i forbindelse med de ovennevnte formålene. Vi gjør 
oppmerksom på at disse landene kanskje ikke tilbyr den samme graden av personvern som i 
landet du befinner deg i, selv om vår innsamling, lagring og bruk av personopplysninger fortsatt 
vil være underlagt denne personvernerklæringen. Vi vil også sørge for at de behandles i samsvar 
med prinsippene i denne personvernerklæringen. 

7. Informasjonskapsler og lignende teknologi 

Teknologi som informasjonskapsler, websignaler, koder og skript brukes av oss og våre partnere, 
tilknyttede selskaper eller analyse- eller tjenesteleverandører. Disse teknologiene brukes til å 
analysere trender, administrere tjenestene, spore brukernes bevegelser rundt om i tjenestene 
og samle inn demografisk informasjon om brukerbasen som helhet. Vi mottar rapporter basert 
på disse selskapenes bruk av disse teknologiene, både på individuell og aggregert basis. 

Vi bruker informasjonskapsler for eksempel for å huske brukernes innstillinger (for eksempel 
språkvalg) og for autentisering. Brukere kan styre bruken av informasjonskapsler i egen 
nettleser. Hvis du avviser informasjonskapsler, kan du fortsatt bruke tjenestene våre, men 
enkelte funksjoner i eller områder av tjenestene våre kan være begrenset. 

Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvilken informasjon som samles 
inn ved bruk av informasjonskapsler i våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler. 

8. Sikkerhet 

Selv om vi gjennomfører nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte 
personopplysninger du gir oss, kan ingen overføring via Internett noen gang garanteres som helt 
sikker. Vi gjør derfor oppmerksom på at vi ikke kan garantere sikkerheten for 
personopplysninger som du overfører via Internett til oss. 

Vi etterstreber å beskytte personopplysningene dine ved hjelp av hensiktsmessige tekniske og 
operasjonelle tiltak, som for eksempel tilgangskontroller som begrenser og styrer hvordan 
personopplysninger om deg lagres og håndteres. 

9. Dataoppbevaring 

Vi vil beholde informasjon (inkludert personopplysninger) i så lang tid som vi trenger å bruke 
den av grunnene som er angitt i denne personvernerklæringen, og vi vil slette den etter denne 
tiden, unntatt der vi trenger å beholde personopplysninger for å overholde våre juridiske 
forpliktelser, løse tvister eller oppfylle avtaler vi har inngått. 

10. Markedsføring 

Vi samler inn og bruker personopplysninger om deg for å sende ut markedsføring via e-post.  
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Vi vil sende deg bestemt markedsføringskommunikasjon (inkludert elektronisk 
markedsføringskommunikasjon) hvis det er i vår legitime interesse å gjøre dette for 
markedsførings- og forretningsutviklingsformål. 

Vi vil imidlertid alltid innhente samtykke fra deg til direkte markedsføringskommunikasjon der 
vi er pålagt å gjøre det ved lov, og hvis vi har til hensikt å utlevere personopplysninger om deg 
til en eller flere tredjeparter for slik markedsføring. 

Hvis du ønsker å slutte å motta markedsføringskommunikasjon, kan du klikke på lenken for 
abonnementstopp i en hvilken som helst e-postmarkedsføring fra oss, endre preferanser i 
kontoinnstillingene dine eller kontakte oss via e-post på DPO@discovery.com. 

11. Tredjeparters nettsteder 

Tjenestene inneholder lenker og sider til andre nettsteder som drives av tredjeparter. Vi gjør 
oppmerksom på at denne personvernerklæringen bare gjelder for personopplysningene vi 
samler inn gjennom tjenestene, og vi kan ikke være ansvarlige for personopplysninger som 
tredjeparter kan komme til å samle inn, lagre og bruke via deres nettsteder. Du bør alltid lese 
godt gjennom personvernerklæringen for hvert nettsted du besøker. 

12. Endringer i disse retningslinjene for personvern 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 30. november 2018. 

Vi ber deg besøke denne siden med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert om eventuelle 
oppdateringer av denne personvernerklæringen. Når vi gjør vesentlige endringer i denne 
personvernerklæringen og vi har din e-postadresse, vil vi sende deg et varsel om endringene. 

13. Kontakt oss 

Vi har en personvernavdeling som kan svare på alle spørsmål vedrørende behandling av 
personopplysninger. Vår personvernavdeling kan kontaktes på e-postadressen 
DPO@discovery.com. 
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