
 

 

MERKNAD OM INFORMASJONSKAPSLER OG SPORINGSTEKNOLOGIER 

Sist oppdatert: 20 juli 2022 

Dplay Entertainment Limited og/eller dets datterselskap og tilknyttede enheter ("vi" eller "oss", bruker 
sammen med våre annonsepartnere og tjenesteleverandører informasjonskapsler (cookies) og lignende 
teknologier på våre nettsider og mobil- og TV-tilknyttede apper (samlet omtalt som "Tjenestene"). 
Denne merknaden om informasjonskapsler og sporingsteknologier er en del av vår forpliktelse til å 
informere deg om hvordan opplysninger om deg innhentes, brukes og deles når du samhandler med 
Tjenestene. For nærmere informasjon om hvordan vi innhenter og behandler dine personopplysninger, 
viser vi til vår Personvernerklæring. I denne merknaden om informasjonskapsler og sporingsteknologier 
finner du ytterligere opplysninger om:  

1. BESKRIVELSE AV DE INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER VI BRUKER I 
FORBINDELSE MED TJENESTENE 

2. HVORDAN VI BRUKER INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER 
3. HVORDAN VÅRE ANNONSEPARTNERE BRUKER SPORINGSTEKNOLOGIER 
4. DINE VALGMULIGHETER (HVORDAN DU KAN ADMINISTRERE INFORMASJONSKAPSLER OG HVORDAN 

DU KAN MELDE DEG AV) 
5. HVORDAN KONTAKTE OSS 

1. BESKRIVELSE AV DE INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER VI BRUKER I 
FORBINDELSE MED TJENESTENE 

I likhet med mange andre selskaper benytter vi sporingsteknologier i forbindelse med Tjenestene våre. 
Nedenfor finner du noen eksempler på hvilke typer sporingsteknologi som kan bli brukt, avhengig av 
hvordan du får tilgang til og samhandler Tjenestene. 

Informasjonskapsler for 
nettleser 

En informasjonskapsel (cookie) er en datafil som lagres på en datamaskin når 
den brukes til å besøke Tjenestene. Informasjonskapsler inneholder vanligvis 
opplysninger som er knyttet til nettleseren din, som f.eks. 
nettstedspreferanser, innloggingsinformasjon eller bruker-ID. Disse 
opplysningene gjør det mulig for elektroniske tjenester å gjenkjenne deg når 
du samhandler med eller besøker Tjenestene på nytt.  

“Førsteparts informasjonskapsler” er informasjonskapsler som settes av det 
domenet du besøker. Når du besøker nettsteder i vårt nettverk av steder, 
plasserer vi informasjonskapsler som benyttes på de nettstedene du besøker 
og på våre domener. 

“Tredjeparts informasjonskapsler” er informasjonskapsler som settes av våre 
annonsepartnere, annonsenettverk og analyseleverandører når du 
samhandler med stedene. 

https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/privacy-policy_sto7706601/story.shtml
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


 

 

“Sesjonsavhengige informasjonskapsler” lagres så lenge besøket ditt varer. 

“Faste informasjonskapsler” blir fortsatt lagret etter at du har forlatt 
Tjenestene, og kan bli lagret i flere uker eller til og med år. 

Sporingsteknologier 

  

Tjenestene kan inneholde skjulte sporingsbilder (web beacons/GIFs), piksler, 
sideetiketter, innebygde skript og andre sporingsteknologier. Disse 
teknologiene består av små gjennomsiktige billedfiler eller annen 
nettprogrammeringskode som registrerer hvordan du samhandler med 
Tjenestene. De brukes ofte sammen med informasjonskapsler for nettleser 
eller andre identifikatorer tilknyttet din enhet. 

Enhetsidentifikatorer Vi kan innhente IP-adressen din eller andre unike identifikatorer for den 
spesielle enheten du bruker for å få tilgang til internett eller Tjenestene. 

Mobile annonse-
identifikatorer  

Vi og våre tredjeparts tjenesteleverandører kan motta en annonseidentifkator 
som tilordnes enheten din hvis du går inn på Tjenestene via en mobilapp. 

Sporing på tvers  
av enheter 

Hvis du bruker forskjellige enheter (f.eks. hjemme-pc, bærbar pc, mobil enhet,  
TV-tilknyttet og/eller annen smartenhet) for å få tilgang til Tjenestene våre, 
kan vi få mulighet til å knytte deg til hver av enhetene dine gjennom 
deterministiske (f.eks. innlogging på en konto eller tjeneste på flere enheter) 
eller sannsynlighetsbaserte (f.eks. rimelige konklusjoner på grunnlag av 
innhenting av ikke-personlige opplysninger om de enheter du bruker) 
fingeravtrykksteknologier. 

Nøyaktige steds-
opplysninger 

Hvis du går inn på en av våre mobilapper, kan du bli tilbudt muligheten til å 
dele opplysninger om din nøyaktige posisjon med oss. Hvis du samtykker, kan 
vi innhente stedsopplysninger som leveres gjennom GPS-funksjonaliteten på 
din mobile enhet. Vi bruker disse opplysningene til å presentere informasjon 
og annonser som er relevante for deg basert på hvor du befinner deg.  

2. HVORDAN VI BRUKER INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER 

Vi og tredjeparter kan bruke informasjonskapsler og sporingsteknologier når du av forskjellige grunner 
samhandler med Tjenestene, som nærmere beskrevet nedenfor. 



 

 

Generelt Vi bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å registrere 
dine preferanser; spore bruken av våre Tjenester og din eksponering for våre 
elektroniske annonser; overvåke trafikken; forbedre Tjenestene; gjøre 
Tjenestene lettere å bruke, herunder ved at de husker dine preferanser og 
innstillinger; og gjøre Tjenestene mer relevante for deg. 

Nødvendige Nødvendige informasjonskapsler (og lignende teknologier) er nødvendige for 
at Tjenestene skal kunne fungere ordentlig og forbli sikre. Vi bruker f.eks. 
nødvendige informasjonskapsler for innlogging, for å fylle ut skjemaer eller for 
å muliggjøre andre funksjoner i Tjenestene. Nødvendige informasjonskapsler 
brukes også for å overvåke teknisk ytelse for å sikre at Tjenestene våre 
fungerer som de skal. Vi bruker også nødvendige informasjonskapsler for å 
opprettholde sikkerheten og stabiliteten til våre tjenester. Ettersom disse 
informasjonskapslene er nødvendige for sikkerheten og funksjonaliteten til 
våre Tjenester, kan de ikke deaktiveres.  

Analytiske Analytiske informasjonskapsler (og lignende teknologier) gjør det mulig for oss 
å måle hvor mange som har brukt Tjenestene, hvordan de navigerer på 
Tjenestene og hvilke sider og videoer som oftest besøkes, telle hvor mange e-
poster som er sendt og/eller faktisk er blitt åpnet, eller for andre 
analyseformål. Slike informasjonskapsler gjør det også mulig for oss å forstå 
hvordan folk bruker Tjenestene våre, slik at vi kan fortsette å forbedre dem og 
sørge for at vi leverer den beste opplevelsen for brukerne våre.  

Innholdstilpasning Vi bruker informasjonskapsler for å bygge opp en profil for deg og dine 
interesser for å vise deg tilpasset innhold som er relevant for deg, og for å 
måle ytelsen og effektiviteten til innhold du ser eller samhandler med. 

Annonser Informasjonskapsler for annonser (og lignende teknologier) brukes for å bygge 
opp en profil for dine interesser, for å levere annonser som er relevante for 
disse interessene, for å måle effektiviteten til annonsekampanjer, og for de 
andre formålene som er beskrevet i vårt Preferansesenter for 
informasjonskapsler og annonser, som er tilgjengelig gjennom linken "Valg for 
informasjonskapsler og annonser" i bunnteksten på nettstedet vårt eller i 
Kontoinnstillingsmenyene på appen vår. Disse informasjonskapslene settes av 



 

 

oss eller av våre annonsepartnere. Hvis du ikke tillater disse 
informasjonskapslene, vil du fortsatt se annonser, men de kan være mindre 
relevante for deg. 

Vi gjør oppmerksom på at enkelte tredjeparter – herunder våre 
tjenesteleverandører, partnere, annonsører og reklamebyråer – også bruker 
informasjonskapsler på Tjenestene. Tredjeparts informasjonskapsler er 
vanligvis måle- og prestasjonsinformasjonskapsler eller informasjonskapsler 
for annonsering.  

Du finner mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler på 
Tjenestene, hvilke tredjeparts informasjonskapsler vi bruker, og hvordan du 
kan tillate eller deaktivere informasjonskapsler i vårt Preferansesenter for 
informasjonskapsler og annonser, som er tilgjengelig gjennom linken "Valg for 
informasjonskapsler og annonser" i bunnteksten på nettstedet vårt eller i 
Kontoinnstillingsmenyene på appen vår. 

3. HVORDAN VÅRE ANNONSEPARTNERE BRUKER SPORINGSTEKNOLOGIER 

Vi gir tredjeparter som f.eks. annonseteknologiselskaper tillatelse til å vise annonser for 
tredjepartsprodukter og –tjenester. Disse selskapene bruker informasjonskapsler og lignende 
teknologier for å innhente opplysninger om din samhandling med Tjenestene og andre nettsteder, 
mobilapper og andre tilknyttede tjenester og til å bruke disse opplysningene til å vise annonser som 
antas å være relevante for deg og til å forstå hvordan brukerne reagerer på de aktuelle annonsene. 
Nærmere informasjon om individuelle informasjonskapsler finner du i vårt Preferansesenter for 
informasjonskapsler og annonser, som er tilgjengelig via linken "Valg for informasjonskapsler og 
annonser" i bunnteksten på nettstedet vårt eller i kontoinnstillingsmenyene på appen vår. 

4. DINE VALGMULIGHETER (HVORDAN DU KAN ADMINISTRERE INFORMASJONSKAPSLER OG HVORDAN 
DU KAN MELDE DEG AV) 

I mange tilfeller har du valgmuligheter med hensyn til de opplysningene du oppgir, og hvordan vi bruker 
opplysningene dine. Disse valgene og eventuelle relaterte konsekvenser er nærmere beskrevet 
nedenfor. 

Preferansesenter for valg 
for informasjonskapsler 
og annonser 

Gjennom vårt Preferansesenter for valg for informasjonskapsler og annonser 

kan du tillate eller deaktivere informasjonskapsler/sporing eller utøve dine 

valg med hensyn til hvordan deltakere i IAB Transparency & Consent 

Framework kan innhente eller behandle opplysningene dine. Du kan gå inn på 

Preferansesenter for valg for informasjonskapsler og annonser via linken "Valg 

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


 

 

for informasjonskapsler og annonser" i bunnteksten på nettstedet vårt eller i 

Kontoinnstillingsmenyene på appen vår. Vi gjør oppmerksom på at blokkering 

av alle informasjonskapsler kan føre til at noen av Tjenestene blir 

utilgjengelige for deg eller ha en negativ effekt på Tjenestenes ytelse, 

effektivitet eller brukertilpasning.  

Vi gjør oppmerksom på at vi deltar i IAB Transparency & Consent Framework 

og overholder deres retningslinjer og spesifikasjoner. IAB Transparency & 

Consent Framework er et bransjerammeverk som er utformet for å lette 

formidlingen av personvernrelatert samtykke mellom digitale annonsører og 

for å skape større åpenhet og kontroll for internettbrukere med hensyn til 

hvordan deres personopplysninger kan bli brukt til digital og adferdsmessig 

annonsering. Vi bruker plattformen for administrasjon av samtykke (Consent 

Management Platform) med identifikasjonsnummer 28.  

Nettleserinnstillinger De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men hvis du 
foretrekker det (i tillegg til muligheten til å tillate eller deaktivere bestemte 
kategorier av informasjonskapsler/ sporingsverktøy ved bruk av 
Preferansesenter for valg for informasjonskapsler og annonser som beskrevet 
ovenfor), kan du som regel endre innstillingene på nettleseren (eller eventuelt 
på din mobile enhet) for å deaktivere eller avvise informasjonskapsler. Hvis du 
sletter informasjonskapslene eller innstiller din nettleser til å avvise 
informasjonskapsler, kan det være at noen av Tjenestenes funksjoner ikke 
fungerer eller ikke fungerer slik de var ment. 

Nielsens digitale  
måleprodukter 

Vi bruker også The Nielsen Company’s digitale måleprodukter på våre 
Tjenester, noe som gir deg mulighet til å bidra til markedsundersøkelser, slik 
som Nielsens seertallsmålinger. Du kan finne mer informasjon om 
målingsprogramvaren og hvilke valgmuligheter du har med hensyn til Nielsens 
måleprodukter, ved å gå inn på www.nielsen.com/digitalprivacy. For å velge 
bort Nielsen-måling på mobile enheter kan du gå inn på Nielsens nettside 
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/#  

Innstillinger for  
Sporing av mobilenheter 

Du kan velge bort visse annonseselskapers bruk av opplysninger om din bruk 
av mobilapper gjennom innstillingene på dine enheter ("Personlig tilpassede 
annonser" på Apple-enheter og Personlig tilpasning av annonser" eller 
"Interessebaserte annonser" på Android-enheter.  

http://www.nielsen.com/digitalprivacy
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/


 

 

Sporing av  
Smart-TV 

Du kan velge bort visse annonseselskapers bruk av opplysninger om din bruk 
av smart-TV og TV-strømmetjenester gjennom enhetsinnstillingene dine. 

Sosiale medier Du bør kunne finne informasjon i personvernerklæringene til sosiale nettverk 
om hvordan disse nettverkene lar deg foreta valg med hensyn til 
sporingsteknologier, som regel ved å konfigurere brukerkontoinnstillingene 
dine på hvert slikt nettverk. 

5. HVORDAN KONTAKTE OSS 

Dersom du har spørsmål vedrørende denne Merknad om informasjonskapsler og sporingsteknologier, 
kan du kontakte oss på DPO@discovery.com. 

 

mailto:privacy_policy@discovery.com

