
 

 

ERKLÆRING OM COOKIES OG SPORINGSTEKNOLOGIER 

Seneste opdatering: 20 Juli 2022 

Dplay Entertainment Limited og/eller dets datterselskaber og tilknyttede enheder ("vi" eller 
"os"), sammen med vores reklamepartnere og tjenesteudbydere, bruger cookies og lignende 
teknologier på vores websteder og mobilapplikationer og smart tv-applikationer (samlet 
benævnt "Tjenesterne").  Denne erklæring om cookies og sporingsteknologier er en del af vores 
forpligtelse til at fortælle dig, hvordan oplysninger om dig indsamles, bruges og deles, når du 
interagerer med Tjenesterne. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi indsamler og 
behandler dine personlige oplysninger, i vores Privatlivsmeddelelse. Denne Erklæring om 
cookies og sporingsteknologier indeholder yderligere oplysninger om: 

1. BESKRIVELSE AF DE COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER, VI BRUGER PÅ 
TJENESTERNE 

2. SÅDAN BRUGER COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER 
3. SÅDAN BRUGER VORES ANNONCERINGSPARTNERE SPORINGSTEKNOLOGIER 
4. DINE VALG (ADMINISTRATION AF COOKIES, OG HVORDAN DU FRAVÆLGER) 
5. SÅDAN KONTAKTER DU OS 

1. BESKRIVELSE AF DE COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER, VI BRUGER PÅ 
TJENESTERNE 

Lige som mange andre virksomheder bruger vi sporingsteknologier på vores Tjenester.  
Nedenfor er angivet nogle eksempler på de typer sporingsteknologier, der kan blive brugt, 
afhængigt af hvordan du tilgår og interagerer med Tjenesterne. 

Webbrowser cookies En cookie er en datafil, der placeres på en computer, når den 
bruges til at besøge Tjenesterne. Cookies indeholder generelt 
oplysninger, der er knyttet til din internetbrowser, f.eks. 
oplysninger om hjemmesidepræferencer, loginoplysninger eller et 
bruger-id. Disse oplysninger gør det muligt for online-tjenester at 
genkende dig, når du interagerer med eller besøger Tjenesterne 
igen. 

"Førstepartscookies" er cookies, der sættes af det domæne, du 
besøger. Når du besøger vores hjemmesidenetværk, bruger vi 
cookies, der er sat på domænerne for de hjemmesider, du besøger, 
og på vores domæner. 

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


 

 

"Tredjepartscookies" er cookies, der anvendes af vores 
annonceringspartnere, reklamenetværk og analyseudbydere, når 
du interagerer med hjemmesiderne. 

"Sessionscookies" gemmes i det tidsrum, du besøger os. 

"Vedvarende cookies" forbliver gemt, efter at du har forladt 
Tjenesterne, og de kan blive gemt i uger eller endda år. 

Sporingsteknologier 

  

Tjenesterne kan indeholde web beacons/GIF'er, pixels, sidetags, 
indlejrede scripts og andre sporingsteknologier. Disse teknologier 
består af små gennemsigtige billedfiler eller anden 
webprogrammeringskode, der registrerer, hvordan du interagerer 
med Tjenesterne. De bruges ofte sammen med internetbrowser-
cookies eller andre identifikatorer, der er knyttet til din enhed. 

Enhedsidentifikatorer Vi kan indsamle din IP-adresse eller en anden unik identifikator for 
den bestemte enhed, du bruger til at få adgang til internettet eller 
Tjenesten. 

Mobile 
annonceringsidentifikatorer 

Vi og vores tredjeparts tjenesteudbydere kan modtage en 
reklameidentifikator, der er tildelt din enhed, hvis du får adgang til 
Tjenesterne via en mobilapp. 

Sporing på tværs af 
enheder 

Hvis du bruger forskellige enheder (f.eks. din hjemmecomputer, 
bærbare computer, mobilenhed, smart tv og/eller anden smart 
enhed) til at få adgang til vores Tjenester, kan vi muligvis knytte dig 
til hver af dine enheder via deterministisk (f.eks. ved at logge ind 
på en konto eller tjeneste på flere enheder) eller probabilistisk 
(f.eks. ved at foretage rimelige konklusioner baseret på indsamling 
af ikke-personlige oplysninger om de enheder, du bruger) 
fingeraftryksteknologier. 

Præcise 
placeringsoplysninger 

Hvis du har adgang til en af vores mobilapps, kan du få mulighed 
for at dele oplysninger om din præcise placering med os. Hvis du 
accepterer det, kan vi indsamle oplysninger om den placering, der 



 

 

leveres via GPS-funktionen på din mobilenhed. Vi bruger disse 
oplysninger til at præsentere oplysninger og reklamer, der er 
relevante for dig, baseret på hvor du befinder dig. 

2. SÅDAN BRUGER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER 

Vi og tredjeparter kan bruge cookies og sporingsteknologier, når du interagerer med 
Tjenesterne, af forskellige årsager, som beskrevet nærmere nedenfor. 

Generelt Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at registrere dine 
præferencer, spore brugen af vores Tjenester og din eksponering for 
vores onlinereklamer, overvåge trafikken, forbedre Tjenesterne, gøre 
Tjenesterne lettere at bruge, herunder huske dine præferencer og 
indstillinger, og gøre Tjenesterne mere relevante for dig. 

Nødvendige Nødvendige cookies (og lignende teknologier) er nødvendige for, at 
Tjenesterne kan fungere korrekt og forblive sikre. Vi kan f.eks. bruge 
væsentlige cookies til at logge ind, udfylde formularer eller til at 
aktivere andre funktioner i Tjenesterne. Nødvendige cookies bruges 
også til at overvåge Tjenesternes tekniske ydeevne for at sikre, at vores 
Tjenester fungerer korrekt. Vi bruger også nødvendige cookies til at 
opretholde sikkerheden og stabiliteten af vores Tjenester. Da disse 
cookies er nødvendige for sikkerheden og funktionaliteten af vores 
Tjenester, kan de ikke slås fra. 

Statistik Statistiske cookies (og lignende teknologier) giver os mulighed for at 
måle, hvor mange personer der har anvendt Tjenesterne, overvåge, 
hvordan brugerne navigerer på Tjenesterne, og hvilke sider og videoer 
der besøges hyppigst, tælle, hvor mange e-mails der blev sendt og/eller 
faktisk blev åbnet, eller til andre analyseformål. Disse cookies giver os 
også mulighed for at forstå, hvordan folk bruger vores Tjenester, så vi 
kan fortsætte med at forbedre dem og sikre, at vi giver vores brugere 
den bedste oplevelse. 



 

 

Indholdstilpasning Vi bruger cookies til at opbygge en profil om dig og dine interesser for at 
vise dig et personligt tilpasset indhold, der er relevant for dig, og til at 
måle effektiviteten af det indhold, du ser eller interagerer med. 

Annoncering Annonceringscookies (og lignende teknologier) bruges til at opbygge en 
profil af dine interesser til det formål at kunne levere reklamer, der er 
relevante for disse interesser, til at måle effektiviteten af 
reklamekampagner og til de andre formål, der er beskrevet i vores 
Præferencecenter for cookies og annoncevalg, som er tilgængeligt via 
linket "Cookies og annoncevalg" nederst på vores hjemmeside eller i 
menuerne for kontoindstillinger i vores app. Disse cookies sættes af os 
og af vores annonceringspartnere. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil 
du stadig se annoncer, men de kan være mindre relevante for dig. 

Bemærk venligst, at visse tredjeparter - herunder vores 
tjenesteudbydere, partnere, annoncører og reklamesalgsbureauer - 
også bruger cookies på Tjenesterne.  Tredjepartscookies er som regel 
måle- og præstationscookies eller annonceringscookies. 

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies på 
Tjenesterne, hvilke tredjeparts cookies vi bruger, og hvordan du tillader 
eller deaktiverer cookies i vores præferencecenter for cookies og 
annoncevalg, der er tilgængeligt via linket "Cookies og annoncevalg" 
nederst på vores hjemmeside eller i menuerne Kontoindstillinger i vores 
app. 

3. SÅDAN BRUGER VORES ANNONCERINGSPARTNERE SPORINGSTEKNOLOGIER 

Vi tillader tredjeparter som f.eks. annonceringsteknologivirksomheder at vise reklamer for 
tredjeparters produkter og tjenester. Disse virksomheder bruger cookies og lignende 
teknologier til at indsamle oplysninger om din interaktion med Tjenesterne og andre 
hjemmesider, mobilapplikationer og andre tilknyttede tjenester og bruger disse oplysninger til 
at vise annoncer, der med større sandsynlighed er relevante for dig, og til at forstå, hvordan 
brugerne reagerer på disse annoncer. Du kan få flere oplysninger om de enkelte cookies i vores 
Præferencecenter for cookies og annoncevalg, der er tilgængelig via linket "Cookies og 
annoncevalg" nederst på vores hjemmeside eller i menuerne for kontoindstillingerne i vores 
app. 

4. DINE VALG (ADMINISTRATION AF COOKIES, OG HVORDAN DU FRAVÆLGER) 



 

 

I mange tilfælde har du mulighed for at vælge, hvilke oplysninger du giver os, og hvordan vi 
bruger dine oplysninger. Disse valg og eventuelle relaterede konsekvenser er beskrevet 
nærmere nedenfor. 

Præferencecenter for 
cookies og 
annoncevalg 

Via vores Præferencecenter for cookies og annoncevalg kan du tillade 
eller deaktivere cookies/trackere eller foretage valg med hensyn til, 
hvordan deltagere i IAB Transparency & Consent Framework kan 
indsamle eller behandle dine data. Du kan få adgang til 
præferencecenteret for cookies og annoncevalg via linket "Cookies og 
annoncevalg" nederst på vores hjemmeside eller i menuerne 
Kontoindstillinger i vores app. Bemærk venligst, at blokering af alle 
cookies kan gøre nogle af Tjenesterne utilgængelige for dig eller have 
en negativ indvirkning på Tjenesternes ydeevne, effektivitet eller 
tilpasningen af dem.  

Bemærk ligeledes, at vi deltager i IAB Europe Transparency & Consent 
Framework og overholder dets politikker og specifikationer. IAB 
Transparency & Consent Framework er et rammeprogram for branchen, 
der er designet til at lette kommunikationen af privatlivsrelateret 
samtykke mellem digitale annoncører og til at give internetbrugere 
større gennemsigtighed og kontrol over, hvordan deres 
personoplysninger kan bruges til digital og adfærdsbaseret 
annoncering. Vi anvender Consent Management Platform med 
identifikationsnummer 28. 

Browserindstillinger De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies, men hvis du 
foretrækker det (og ud over din mulighed for at tillade eller deaktivere 
specifikke kategorier af cookies/trackere ved at bruge vores 
Præferencecenter for cookies og annoncevalg som beskrevet ovenfor), 
kan du normalt ændre din browserindstilling (eller indstillingerne på din 
mobilenhed, hvis det er relevant) for at deaktivere eller afvise cookies. 
Hvis du sletter dine cookies, eller hvis du indstiller din browser til at 
afvise cookies, kan det være, at nogle funktioner i Tjenesterne ikke 
fungerer eller måske ikke fungerer som planlagt.   

Nielsens produkter til 
digital måling 

Vi bruger også The Nielsen Companys digitale måleprodukter på vores 

Tjenester, som giver dig mulighed for at bidrage til 

markedsundersøgelser, f.eks. Nielsen TV Ratings.  Du kan læse Nielsens 

https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/


 

 

privatlivsmeddelelse for digital måling på 

www.nielsen.com/digitalprivacy for at få flere oplysninger om 

målesoftwaren og for at få mere at vide om dine valgmuligheder med 

hensyn til Nielsens måleprodukter. Hvis du ønsker at fravælge Nielsen-

målinger på mobile enheder, kan du besøge Nielsens side om mobil-

fravalg på https://sites.nielsen.com/legal/privacy-

statement/nielsen_app_output/#  

Sporing af 
mobilenheder 

Du kan fravælge anvendelsen af oplysninger om din brug af mobilapps 
af visse annonceringsvirksomheder gennem dine enhedsindstillinger 
(“Begræns annoncesporing” på Apple-enheder og “Fravælg personligt 
tilpassede annoncer” på Android-enheder). 

Sporing af smart tv Du kan fravælge anvendelsen af oplysninger om din brug af smart TV og 
TV-streaming-enheder af visse annonceringsvirksomheder gennem dine 
enhedsindstillinger. 

Indstillinger for sociale 
medier 

Privatlivsmeddelelserne på sociale netværk bør give dig oplysninger om, 
hvordan disse netværk giver dig mulighed for at udøve dine 
valgmuligheder med hensyn til sporingsteknologier, typisk ved at 
konfigurere dine brugerkontoindstillinger på hvert af disse netværk. 

5. SÅDAN KONTAKTER DU OS 

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Erklæring om cookies og sporingsteknologier eller 
vores fortrolighedspraksis, bedes du kontakte os på DPO@discovery.com. 

 

https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/%23
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/%23

