EUROSPORT & EUROSPORT PLAYER INTEGRITETSMEDDELANDE
UPPDATERAD:20 juli 2022
________________________________________________________________________________
Detta Integritetsmeddelande ("Integritetsmeddelande") beskriver integritetspraxis för Dplay
Entertainment Limited ("vi" eller "oss") med avseende på Eurosport och Eurosport Player som är
tillgängliga via våra webbplatser eller våra mobila och anslutna tv-applikationer i Storbritannien och
Europeiska unionen ("Tjänsterna"). Tjänsterna inkluderar webbplatserna Eurosport och Eurosport
Player, applikationer och allt som görs tillgängligt på dessa webbplatser och applikationer, inklusive
alla funktioner och användargränssnitt, såväl som allt innehåll och material du kan se eller komma
åt, såsom bilder, foton, ljud, musik, text, artiklar, spel, grafik, programvara, videor, program,
liveströmmar och kanaler. Innehållet i Tjänsterna kommer att ändras regelbundet – det innebär att
nya artiklar, program, kanaler, sportevenemang och annat innehåll kan bli tillgängligt medan annat
befintligt innehåll kommer att sluta vara tillgängligt. Vi kan också komma att uppdatera och
modifiera delar av själva Tjänsterna då och då – till exempel design, layout och funktionalitet.
Vi är den personuppgiftsansvarige för de personuppgifter som vi samlar in från dig och behandlar för
våra egna ändamål. Vi är ett dotterbolag till Warner Bros. Discovery, Inc. (“Warner Bros. Discovery”).
Du kan ta reda på mer information om Warner Bros. Discovery, inklusive dess dotterbolag och
närstående bolag, här. När vi hänvisar till närstående bolag inkluderar detta även joint venturepartners.
Vår EU-representant är Eurosport SAS vars säte är 3 rue Gaston et René Caudron, Cedex 9, 92798,
Issy-Les-Moulineaux, Frankrike. Om du har några frågor eller behöver hjälp i samband med detta
Integritetsmeddelande, vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud på DPO@discovery.com eller
ovannämnda adress.
Detta Integritetsmeddelande förklarar hur vi samlar in, använder och delar personlig information om
användare som interagerar med Tjänsterna. Detta Integritetsmeddelande gäller inte vår insamling av
information från andra tjänster eller källor (såvida det inte anges specifikt), eller för tredje parter
som tillhandahåller information till oss.
När vi hänvisar till den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"), såvida inte annat uttryckligen
anges, hänvisar vi till Storbritanniens GDPR och EUs GDPR (som är tillämpligt på den särskilda
behandlingen av dina personuppgifter).
Dina rättigheter att göra invändningar: Du har olika rättigheter med avseende på vår användning av
dina personuppgifter som anges i avsnitt 3 nedan. Två av de grundläggande rättigheterna att vara
medveten om är att du kan:
•

•

be oss att sluta använda dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du
utövar denna rätt kommer vi att sluta använda dina personuppgifter för detta ändamål (Art.
21 (2) GDPR); och
be oss att överväga eventuella giltiga invändningar som du har mot vår användning av dina
personuppgifter där vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt, eller någon
annans, legitima intresse (Art. 21 (1) GDPR).

Detta Integritetsmeddelande förklarar:

1. PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR
2. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
3. DINA RÄTTIGHETER
4. HUR VI SKYDDAR BARNS DATA
5. HUR LÄNGE VI BEHÅLLER PERSONUPPGIFTER
6. TREDJE PARTS WEBBPLATSER, TJÄNSTER OCH FUNKTIONER
7. HUR MAN KONTAKTAR OSS
1. PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR
När du interagerar med Tjänsterna samlar vi in information som direkt identifierar dig (d.v.s.
information som skulle göra det möjligt för någon att identifiera dig eller kontakta dig, såsom ditt
fullständiga namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer), samt information om din
användning av Tjänsterna. Nedan beskriver vi de olika typerna av information vi samlar in från dig
och de enheter du använder när du interagerar med Tjänsterna.
Vi kan också få information om dig från andra tredjepartskällor, såsom våra partners och
annonsörer, interaktiva applikationer som erbjuds via våra Tjänster (som inbäddade videospelare)
och kommersiellt tillgängliga källor såsom dataaggregatorer och offentliga databaser.
Vi kan kombinera informationen vi får från tredje part med information vi samlar in via Tjänsterna.
Ändamål för
vilka
personuppgifter
behandlas

Personuppgifter
som behandlas

Rättslig grund
för
behandlingen
(och legitima
intressen som
eftersträvas i
förekommande
fall)

Kategorier av
tredjepartsmottagare
av personuppgifterna

Källor från vilka
personuppgifterna
härrör

Tillhandahållande av
våra Tjänster och drift
av vår plattform
(inklusive
kommunikation i
samband med
tillhandahållandet av
våra Tjänster).

Enhetsinformation och
identifierare (som IPadress, webbläsartyp
och språk,
operativsystem,
plattformstyp,
enhetstyp, mjukvaruoch hårdvaruattribut
och appidentifierare).

Nödvändigt för att
uppfylla vårt kontrakt
med dig (Art. 6 (1) (b)
GDPR) (din
prenumeration och
våra användarvillkor
(”Användarvillkor”).

Våra tjänsteleverantörer som
aktiverar Tjänsterna (särskilt
värdleverantören för vår
webbplats och app).

Du.

Hantera din registrering
och prenumeration
(inklusive respektive
kommunikation såsom
lösenordspåminnelser,
uppdateringsmeddelanden för våra Tjänster
eller juridiska villkor
etc.).

Din kontaktinformation
(såsom e-postadress,
namn, telefonnummer,
födelseår, kön) och
faktureringsinformation

Nödvändigt för att
uppfylla vårt kontrakt
med dig (Art. 6 (1) (b)
GDPR) (din
prenumeration och
våra Användarvillkor).

Våra tjänsteleverantörer som
aktiverar Tjänsterna (särskilt
värdleverantören för vår
webbplats och app).

Inloggningsinformation
(inklusive ett globalt
användar-ID), enhetsID, IP-adress,
användaragent, profilID, användar-ID för
prenumeration.

Andra tjänster och partners på
din begäran.

Andra tjänster och partners på
din begäran.

Våra tjänsteleverantörer
som aktiverar Tjänsterna
(särskilt värdleverantören
för vår webbplats och app).
Andra tjänster och
partners på din begäran.

Du.
Våra tjänsteleverantörer
som aktiverar Tjänsterna
(särskilt värdleverantören
för vår webbplats och app).
Andra tjänster och
partners på din begäran.

Ändamål för
vilka
personuppgifter
behandlas

Personuppgifter
som behandlas

Rättslig grund
för
behandlingen
(och legitima
intressen som
eftersträvas i
förekommande
fall)

Kategorier av
tredjepartsmottagare
av personuppgifterna

Källor från vilka
personuppgifterna
härrör

För att autentisera
användare
som
kommer
åt
våra
Tjänster
via
våra
partners
prenumeration.

Identifierare som
kundkontoidentifikationsnummer,
prenumerationsplan
och ursprungsland, IPadress, SIM-korts
geografi.

Nödvändigt för att
uppfylla vårt kontrakt
med dig (Art. 6 (1) (b)
GDPR) (din
prenumeration och
våra Användarvillkor).

Våra tjänsteleverantörer som
aktiverar Tjänsterna (särskilt
värdleverantören för vår
webbplats och app).

Våra tjänsteleverantörer
som aktiverar Tjänsterna
(särskilt värdleverantören
för vår webbplats och app).

Våra partners om du använder
våra Tjänster via våra
partners.

Våra partners om du
använder våra Tjänster via
våra partners.

För ytterligare
information, se
avsnittet "Ytterligare
information om våra
partners" nedan.

Betalningshantering för
att prenumerera på
eller skänka
premiuminnehåll på
Tjänsterna och ge dig
information om dina
transaktioner och köp
hos oss.

För ytterligare information om
dessa tredjepartspartners kan
du kontakta vårt
Dataskyddsombud på
DPO@discovery.com.
Kontaktinformation
(såsom köparens namn
och e-postadress och
gåvotagarens epostadress).
Finansiell information
(som
betalkortsinformation
(t.ex. kredit- eller
betalkortsnummer,
verifieringsnummer,
utgångsdatum,
kortutfärdare,
utfärdande land, köpoch faktureringshistorik
inklusive datum och tid
för köp, kvitton,
betalningsmetod,
betalningsmetodanvändar-ID,
betalningsmetodleverantör användar-ID,
faktureringsadress)).

Nödvändigt för att
uppfylla vårt kontrakt
med dig (Art. 6 (1) (b)
GDPR) (din
prenumeration) och
för gåvor utöver vårt
legitima intresse (Art.
6 (1) (f) GDPR) (att
skicka gåvan till
presentmottagare).

Betalningsplattformar
och
betalningsförmedlare
som
samlar in denna information
för vår räkning och som också
kan ha en oberoende relation
med dig.
Våra tjänsteleverantörer som
aktiverar Tjänsterna (särskilt
vår värdleverantör).
Tredjepartspartners eller cobranded partners.

Du.
Betalningsplattformar och
betalningsförmedlare som
samlar
in
denna
information för vår räkning
och som också kan ha en
oberoende relation med
dig.
Tredjepartspartners eller
co-branded partners.

Andra identifierare
(som IP-adress, SIMkorts geografi).
Säkerhet och laglig
efterlevnad av våra
Tjänster och IT-system
(inklusive upptäckt och
förebyggande av
bedrägeri, upptäckt och
rapportering av
fel/buggar, granskning
av
användarinteraktioner
och blockering av
obehöriga användare).

Din IP-adress.
Samtyckesval
för
cookies
och
spårningstekniker.
Enhetsinformation och
identifierare (som IPadress, webbläsartyp
och språk,
operativsystem,
plattformstyp,
enhetstyp, mjukvaruoch hårdvaruattribut,

Våra legitima
intressen (Art. 6 (1) (f)
GDPR) (att hantera
samtycken för cookies
och liknande tekniker
och att hålla våra
system säkra (t.ex.
mot bedrägeri,
skräppost, skadlig
programvara och
andra säkerhetsrisker)
och effektiva och att
blockera obehöriga
användare ).

Våra tjänsteleverantörer som
aktiverar Tjänsterna (i
synnerhet som tillhandahåller
säkerhets- och
efterlevnadsverktyg (som vårt
verktyg för att hantera
samtycken för cookies och
liknande spårningstekniker
och vårt
buggövervakningsverktyg)).

Du.
Andra användare som
tillhandahåller information
om dig.
Våra tjänsteleverantörer
som aktiverar Tjänsterna
(särskilt som
tillhandahåller säkerhetsoch efterlevnadsverktyg).

Ändamål för
vilka
personuppgifter
behandlas

Personuppgifter
som behandlas

Rättslig grund
för
behandlingen
(och legitima
intressen som
eftersträvas i
förekommande
fall)

Kategorier av
tredjepartsmottagare
av personuppgifterna

Källor från vilka
personuppgifterna
härrör

Ditt samtycke (Art. 6
(1) (a) GDPR) där
sådant samtycke krävs
och erhålls, i annat fall
våra legitima intressen
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(att förbättra och
marknadsföra våra
Tjänster).

Våra tjänsteleverantörer
(särskilt för analysverktyg och
våra värdleverantörer).

Du.

Ditt samtycke (Art. 6
(1) (a) GDPR) där
sådant samtycke krävs
och erhålls, i annat fall
våra legitima intressen
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(för att förbättra våra
Tjänster).

Våra tjänsteleverantörer och
partners (särskilt för att
genomföra undersökningen).

Ditt samtycke (Art. 6
(1) (a) GDPR) där
sådant samtycke krävs
och erhålls, i annat fall
våra legitima intressen
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(att kommunicera
med dig och
marknadsföra våra
Tjänster).

Våra
marknadsföringsplattformar
och tjänsteleverantörer
(särskilt för att skicka e-post
rörande marknadsföring,
push-meddelanden och
meddelanden i appen).

enhets-ID och
appidentifierare).
Analysera din
användning för att
förstå våra användare
och förbättra
Tjänsterna (inklusive
vårt innehåll,
funktioner, program,
teknologi och
produkter) och för att
identifiera produkter
som våra användare är
intresserade av och
avgöra deras
effektivitet.

Dina kontaktuppgifter
(som
namn,
epostadress, födelseår,
kön),
konsumentprofiler.

Genomföra
forskningsundersökningar (särskilt för att
fråga dig hur du gillar
våra Tjänster).

Information du skickar
in när du deltar i en
undersökning.

För att skicka
nyhetsbrev och
personlig och relevant
marknadskommunikation till dig via e-post,
push-meddelande,
meddelande i appen
eller liknande.

Dina kontaktuppgifter
(såsom namn, epostadress, födelseår,
kön).

Dina
surfoch
tittarvanor (hur du
surfar och söker och
innehållet du ser).

Våra partners (t.ex. om du
använder våra Tjänster via
våra partners).

Våra tjänsteleverantörer
(särskilt för analysverktyg
och vår värdleverantör).
Våra partners (t.ex. om du
använder våra Tjänster via
våra partners).

Din enhetsinformation
och identifierare
(såsom IP-adress eller
online-ID, reklam-ID,
enhets-ID,
användaragent, plats,
profil-ID).

Dina identifierare (som
globalt användar-ID och
profil-ID).

Enhetsinformation och
identifierare (som IPadress och enhets-ID,
reklam-ID),
konsumentprofiler,
platsdata, analyser och
beteendedata (som
appanvändning/
surfbeteende/
sökhistorik/ visat
innehåll/
innehållsfavoriter).
Skärmnamn/ sociala
medier-handle, globalt
användar-ID.
Dina preferenser för att
ta emot
marknadskommunikation från oss (inklusive
din status för

Forskare och analytiker.

Du.
Våra tjänsteleverantörer
och partners (särskilt för
att genomföra
undersökningar).

Du.
Våra
marknadsföringsplattformar och
tjänsteleverantörer
(särskilt för reklam).

Ändamål för
vilka
personuppgifter
behandlas

Personuppgifter
som behandlas

Rättslig grund
för
behandlingen
(och legitima
intressen som
eftersträvas i
förekommande
fall)

Kategorier av
tredjepartsmottagare
av personuppgifterna

Källor från vilka
personuppgifterna
härrör

Ditt samtycke (Art. 6
(1) (a) GDPR) där
sådant samtycke krävs
och erhålls, i annat fall
våra legitima intressen
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(att marknadsföra
våra Tjänster).

Annonsplattformar, partners
och
tjänsteleverantörer
(särskilt för personliga tjänster
och reklam).

Du (när du anger din epostadress
på
vår
webbplats (antingen för att
logga in eller för att
registrera dig för en tjänst,
nyhetsbrev eller liknande)).

marknadsföringssamtycke).
För att tillhandahålla en
personlig service och
annonsupplevelse för
kunder/användare
(baserat t.ex. på
användarens land eller
region eller
användarenhet (som
bärbar dator, telefon,
TV-app)) genom oss
eller tredje part.

Kontaktinformation
(som
e-postadress
(vilken kan vara i hashad
form).

För att ge dig support
och kommunicera med
dig och våra
kundtjänstrepresentanter (till
exempel när du skickar
ett meddelande till oss
eller ringer oss) för att
svara på dina
förfrågningar.

Kontaktinformation du
anger, såsom förnamn,
efternamn
och
epostadress,
telefonnummer,
kontoanvändarnamn,
globalt
användar-ID,
profil-ID,
skärmnamn/handle för
sociala medier.

Dina samtyckesval för
cookies
och
spårningstekniker.
Enhetsinformation och
unika identifierare (som
enhets-ID, video-ID, IPadress, cookie-ID,
webbläsartyp,
inställningar,
enhetstyp,
operativsystem,
mobilnätverksoperatörens namn,
appens
versionsnummer),
interaktion med appar
och webbplatser (t.ex.
datum, tid och
referens-URL för en
begäran), webbloggar,
telemetridata,
konsumentprofiler,
slutledningsdata.

All
korrespondens/
användargenererat
innehåll som du skickar
till oss via e-post eller på
annat
sätt
(t.ex.
onlineformulär eller via
post).
Platsdata (som stad och
postnummer).
IP-adress.
Finansiell information
(som kreditkorts- eller
bankkontodata).

Våra legitima
intressen (Art. 6 (1) (f)
GDPR) (att ge dig våra
Tjänster, svara på dina
frågor och förbättra
vår relation med dig).

Kontakta vår DPO på
DPO@discovery.com för
ytterligare information om
dessa tredjepartspartners,
inklusive alla som kan vara
gemensamt
personuppgiftsansvariga för
dina personuppgifter.

Våra tjänsteleverantörer
(särskilt för vår
kundsupportplattform och för
hantering och utförande av
kundkommunikation, såsom
e-post- och chatbotleverantörer och sociala
medienätverk genom vilka du
kontaktar oss).

Datamarknadsförare.
Våra reklamplattformar,
partners och
tjänsteleverantörer
(särskilt för personliga
tjänster och reklam).

Du.
Våra tjänsteleverantörer
(särskilt för vårt utförande
av kundkommunikation,
såsom e-post- och
chatbot-leverantörer och
sociala medienätverk
genom vilka du kontaktar
oss).

Ändamål för
vilka
personuppgifter
behandlas

Personuppgifter
som behandlas

Rättslig grund
för
behandlingen
(och legitima
intressen som
eftersträvas i
förekommande
fall)

Kategorier av
tredjepartsmottagare
av personuppgifterna

Källor från vilka
personuppgifterna
härrör

Förbättra vår
kundservice med
sammanfattningar eller
röstinspelningar av dina
interaktioner med
kundtjänst.

Sammanfattningar eller
röstinspelningar av dina
interaktioner med
kundtjänst.

Ditt samtycke (Art. 6
(1) (a) GDPR) där
sådant samtycke krävs
och erhålls, i annat fall
våra legitima intressen
(Art. 6 (1) (f) GDPR) (att
utbilda, förbättra och
övervaka
våra
kundtjänster
i
kvalitetssyften och där
det är relevant för att
fastställa, utöva eller
försvara
sig
mot
rättsliga anspråk).

Våra tjänsteleverantörer
(särskilt för kundtjänster).

Du.

Ditt samtycke (Art. 6
(1) (a) GDPR) där
sådant samtycke krävs
och erhålls, i annat
fallvåra legitima
intressen (Art. 6 (1) (f)
GDPR) (att
marknadsföra våra
Tjänster).

Sociala medienätverk, i
enlighet med dina
integritetsinställningar på
sådana sociala medienätverk.

Sociala medienätverk, i
enlighet med dina
integritetsinställningar på
sådana sociala
medienätverk.

Nödvändigt för att
uppfylla vårt kontrakt
med dig (Art. 6 (1) (b)
GDPR) (våra
tävlingsvillkor).

Sociala medier som vi driver
tävlingar på (särskilt Facebook
och Instagram).

Du.

Våra tjänsteleverantörer
(särskilt för kundtjänster).

I tillämpliga fall kan vi
också föra register för
efterlevnad av våra
juridiska skyldigheter
(Art. 6 (1) (c) GDPR).
Visa vår
marknadsföring och
relevant innehåll för dig
och andra på sociala
medier (t.ex. via
Facebook Custom
Audiences). Vi kan
inkludera dig i en
anpassad målgrupp för
att servera relevant
marknadsföringsinnehåll eller skapa en
publik med andra
sociala
medieanvändare
baserat på
informationen i din
sociala medieprofil.

Dina kontaktuppgifter
(särskilt e-postadress)
och all information du
lämnar till det sociala
nätverket beroende på
dina
integritetsinställningar
som ditt namn, handle,
vänlista, foto, kön, plats
och aktuell stad.

För våra utlottningar
som du deltar i för att
avgöra om du har
vunnit och för att
meddela dig om du har
vunnit ett pris.

Din kontaktinformation
(såsom namn, epostadress, postadress
och telefonnummer)
och annan information
som du lämnar till oss
för att delta.

Du kan hantera data
som delas av sådana
sociala medienätverk
med oss genom att
ändra dina
inställningar, med hjälp
av de
sekretessinställningar
som dessa sociala
medieplattformar
tillhandahåller på sina
plattformar.

Våra tävlingspartners
deltagande sponsorer.

och

Våra tjänsteleverantörer för
lotterier (särskilt
postleverantörer).

Ytterligare information om cookies och liknande spårningstekniker:

Sociala medier som vi
driver tävlingen på (se
vänsterspalten).
Våra tävlingspartners.
Våra tjänsteleverantörer
för utlottningarna.

Vi och våra partners samlar in personuppgifter via cookies och liknande tekniker, du kan hitta
ytterligare information i detta avseende (som kompletterar) ovanstående information i vårt center
för cookie-inställningar (som du kan navigera till via länken "Hantera preferenser" länk tillgänglig i
sidfoten på vår webbplats eller inställningsmenyn i vår app) och vårt Meddelande om cookies och
spårningstekniker , där du kan se hur och för vilket ändamål våra annonspartners samlar in och
behandlar dina personuppgifter via cookies och liknande tekniker. I allmänhet kommer cookies och
liknande tekniker endast att användas (i) med ditt samtycke eller (ii) utan ditt samtycke endast där
dessa cookies och liknande tekniker är absolut nödvändiga för att tillhandahålla våra Tjänster till dig.
Du kan invända mot användningen av dessa cookies och återkalla ditt relevanta samtycke i vårt
center för cookie-inställningar, och, i vissa fall, genom att använda dina webbläsarinställningar eller
inställningarna på din mobila enhet.
Ytterligare information om våra partners:
Vi har arrangemang på plats med vissa TV-, internetleverantörer och leverantörer av strömmande
mediaenheter, vilket innebär att dessa partners kan göra våra Tjänster tillgängliga för sina kunder.
Om du kommer åt Tjänsterna via en av våra partners kommer vi att få vissa personuppgifter från
partnern om dig som i de flesta fall kommer att vara begränsade till ett hashat
användaridentifikationsnummer, produktkod och information om ursprungsland ("API-data"). Vi
samlar in API-data från våra partners för att tillåta/verifiera din åtkomst till Tjänsterna. Tillsammans
med våra partners är vi gemensamt personuppgiftsansvariga för API-data, vilket innebär att vi båda
är ansvariga för att säkerställa att API-data hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagar – du
kan utöva dina rättigheter i förhållande till API-data mot någon av oss båda.
I vissa, mer begränsade fall kommer vi också att få din registreringsinformation från våra partners
(till exempel ditt namn och e-postadress) istället för att du registrerar dig direkt hos oss. Vi kommer
att använda den informationen för de syften som förklaras för dig när du registrerar dig hos dessa
partners (vanligtvis kontohantering och marknadsföring).
Där vi har dessa arrangemang på plats med partners, kommer de typer av information vi samlar in
om dig och hur vi använder den, vanligtvis att vara mer begränsade än när du registrerar dig direkt
hos oss och därför är kanske vissa delar av detta Integritetsmeddelande inte relevant. Dessa
partners kommer att separat använda dina personuppgifter i enlighet med sina egna
integritetsmeddelanden. Vi är inte ansvariga för våra partners integritetspraxis och vi uppmanar dig
att läsa deras integritetsmeddelanden noggrant.
Ytterligare information om marknadsföring:
Marknadsföringsmeddelanden från oss:
Vi vill skicka dig marknadskommunikation, som inkluderar våra nyhetsbrev, reklammejl och
information om produkter, tjänster och kampanjer som erbjuds av oss, våra partners och andra
organisationer som vi samarbetar med. Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss
om du skapade ett konto och vi fick ditt förhandsgodkännande att skicka marknadsföring till dig.
Avsluta prenumeration på marknadsföringsmeddelanden:
För att avsluta prenumerationen på marknadsföringsmeddelanden kan du använda någon av
följande metoder:

-

Om du har ett konto direkt hos oss kan du ändra dina val när som helst genom att logga in på
"Konto"
på
plattformen
och
justera
dina
marknadsföringspreferenser
i
"Kommunikationsinställningar"-avsnittet.

-

Du kan också välja bort marknadsföring genom att klicka på avregistreringslänken i våra
marknadsföringsmejl, eller genom att kontakta oss för att välja bort marknadsföring genom
att antingen kontakta vårt Dataskyddsombud på DPO@discovery.com eller kundtjänst i
Sverige via vårt kontaktformulär på hemsidan eller via ”Hjälp”-funktionen i inställningarna på
din mobila enhet.

Navigera till dina aviseringsinställningar på din mobila enhet för att ändra dina pushaviseringsinställningar.
Warner Bros. Discovery-familjen av företag:
Utöver de tredje parter som anges i tabellen ovan kan vi komma att dela dina personuppgifter med
vissa företag i familjen Warner Bros. Discovery-företag, inklusive vårt dotterbolag och
närståendebolag och joint venture-partners, men endast i den utsträckning som är tillåten enligt
dataskyddslagar och i den utsträckning det är nödvändigt, särskilt för de syften som anges i tabellen
ovan, såsom att tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster, samt att förse dig med
information om produkter eller tjänster som kan intressera dig.
Juridiska krav och skydd av Tjänster och användare:
Vi kommer att lämna ut informationen som vi samlar in där vi i god tro tror att sådant utlämnande:
(a) krävs enligt lag (eller för att svara på stämningar, order, myndighetsförfrågningar eller liknande
processer som delges oss) eller för att fastställa eller utöva vår lagliga rättigheter; och/eller (b) är
nödvändigt för att skydda eller försvara våra lagliga rättigheter eller egendom, våra Tjänster, dig
eller andra tredje parter, eller säkerställa säkerheten för våra Tjänster, system och för våra kunder
eller allmänheten.
Aggregerad information:
Vi kan aggregera och/eller avidentifiera information så att den inte längre är länkad till dig eller din
enhet. Detta Integritetsmeddelande begränsar inte vår möjlighet att lämna ut aggregerad eller
avidentifierad information som inte är länkad till dig. Vi kan använda och lämna ut sådan information
till våra partners, annonsörer och andra tredje parter efter eget gottfinnande.
Inget automatiserat beslutsfattande:
Vi behandlar inte dina personuppgifter för att göra dig föremål för beslut som enbart baseras på
automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för dig eller på liknande sätt
väsentligt påverkar dig.

2.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att överföra personuppgifter som vi samlar in från dig till tredje part i länder utanför
Storbritannien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") (inklusive till USA) eller till
medlemmar i vår koncern i samband med ovanstående syften. Var medveten om att länder utanför
Storbritannien och EES kanske inte erbjuder samma nivå av dataskydd som Storbritannien och EES,
även om vår insamling, lagring och användning av dina personuppgifter kommer att fortsätta att
styras av detta Integritetsmeddelande.

När vi överför personuppgifter utanför Storbritannien och EES kommer vi att:
•

inkludera standardavtalsklausulerna för dataskydd som godkänts av den brittiska regeringen
eller Europeiska kommissionen (i tillämpliga fall) för överföring av personuppgifter utanför
Storbritannien och EES i våra avtal med dessa tredje parter (dessa är de klausuler som
godkänts enligt artikel 46 (2) GDPR) – du kan begära en kopia av sådana
standardavtalsklausuler om dataskydd från vårt Dataskyddsombud på DPO@discovery.com;
eller

•

se till att landet där dina personuppgifter kommer att hanteras har bedömts som
"tillräckligt" av den brittiska regeringen eller Europeiska kommissionen (i tillämpliga fall)
enligt artikel 45 i GDPR och den brittiska versionen av den.

Du kan ta reda på mer information om reglerna för dataöverföring utanför Storbritannien och EES,
inklusive de mekanismer som vi förlitar oss på, på Europeiska kommissionens webbplats här och på
den brittiska dataskyddsmyndighetens (Information Commissioner’s Office) webbplats här.

3.

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter angående dina personuppgifter. Dessa rättigheter beskrivs mer i detalj
nedan. Om du vill ha mer information om dessa rättigheter eller vill utöva någon av dem, vänligen
kontakta vårt Dataskyddsombud på DPO@discovery.com när som helst eller följ förslagen nedan.
Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla det (Art. 7 (3) GDPR). Återkallandet
av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket
före återkallelsen. Du kan återkalla ditt samtycke angående användningen av cookies och liknande
tekniker och angående behandlingen av personuppgifter som samlas in på dessa sätt, särskilt via vårt
center för cookie-inställningar (som du kan navigera till via länken "Hantera preferenser" som finns i
sidfoten på vår webbplats eller inställningsmenyn i vår app).
I synnerhet har du också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter:
•

under vissa omständigheter, om vi behandlar dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) (e)
eller (f) GDPR (inklusive profilering) (Art. 21 (1) GDPR), eller

•

om vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål (Art. 21 (2) GDPR).

I allmänhet har du också rätt att begära att:
•

få tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter som vi lagrar (Art. 15 GDPR),

•

vi tillhandahåller några av dina personuppgifter till dig eller en annan personuppgiftsansvarig
i ett vanligt använt, maskinläsbart format (Art. 20 GDPR),

•

vi uppdaterar eller korrigerar dina personuppgifter om de är felaktiga (Art. 16 GDPR),

•

vi raderar dina personuppgifter (inklusive ditt konto) från våra system under vissa
omständigheter (Art. 17 GDPR),

•

vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (Art. 18
GDPR).

Om du är baserad i Frankrike har du även rätt att:

•

fastställa riktlinjer för användningen av dina personuppgifter efter din död (Art. 85 French
Data Protection Act),

•

registrera dig på Bloctel-listan för invändningar mot kalla samtal, detta är en gratis tjänst
(art. 223-1 franska konsumentlagstiftningen).

Om du vill komma åt eller radera dina personuppgifter kan du skicka in din begäran genom att fylla i
följande formulär:
Åtkomst- och raderingsförfrågningar
Alternativt kan du kontakta oss (se Hur man kontaktar oss nedan) för att skicka in din förfrågan.
Observera att om du är en aktiv prenumerant måste din prenumeration avslutas innan vi kan radera
ditt konto. Om du kommer åt Tjänsterna via en av våra partners måste din prenumeration på våra
Tjänster via ditt konto hos den partnern avslutas.
När vi raderar dina personuppgifter kan denna radering endast avse Tjänsterna och inte några andra
tjänster som tillhandahålls av oss. Du bör göra separata förfrågningar för varje konto som du kan ha
konfigurerat för att få tillgång till tjänsterna eller andra tjänster som tillhandahålls av oss.
Se våra Användarvillkor för information om dina ångerrätter.
Vi kommer att överväga alla ovanstående förfrågningar och ge vårt svar inom en rimlig tidsperiod
(och i alla händelser inom den tidsperiod som krävs enligt tillämplig lag). Observera dock att under
vissa omständigheter kan ovanstående rättigheter begränsas. Om ett undantag gäller kommer vi att
berätta detta för dig när vi svarar på din förfrågan. Vi kan begära att du förser oss med information
som är nödvändig för att bekräfta din identitet innan vi svarar på någon begäran du gör.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet i Storbritannien eller
EES om du anser att vi inte har följt tillämpliga dataskyddslagar. Den relevanta lokala myndigheten
skiljer sig åt beroende på vilket land du är bosatt i. För EES kan du hänvisa till Europeiska
dataskyddsstyrelsens hemsida och för Storbritannien till den brittiska dataskyddsmyndighetens
(Information Commissioner's Office) hemsida för att ta reda på mer om hur du kontaktar din lokala
dataskyddsmyndighet. Du kan under vissa omständigheter också söka gottgörelse genom lokala
domstolar, om du anser att dina rättigheter har kränkts.
4. HUR VI SKYDDAR BARNS DATA
Tjänsterna är i allmänhet riktade till vuxna och inte avsedda att användas av barn under sexton (16)
år. Vi samlar inte in och kommer inte medvetet att samla in information från något oövervakat barn
under 16 år. Om du har några frågor om vår praxis med avseende på barns integritet eller för att
begära att vi raderar personuppgifter från ditt barn, vänligen kontakta oss på DPO@discovery.com.
5. HUR LÄNGE VI BEHÅLLER PERSONUPPGIFTER
Vi behåller informationen som vi samlar in så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla
Tjänsterna, så länge det rimligen krävs för att tillfredsställa det syfte för vilket du lämnade
informationen eller för våra affärsändamål, eller som krävs enligt lag.
Efter en sådan period kommer vi att vidta åtgärder för att radera dina personuppgifter (inklusive alla
konton som du har skapat för att använda Tjänsterna).
För personuppgifter som samlas in via cookies och liknande tekniker kan du också hitta ytterligare
information om hur länge dina personuppgifter sparas i vårt center för cookie-inställningar (som du

kan navigera till via länken "Hantera preferenser" som finns i sidfoten på vår webbplats eller
inställningsmenyn i vår app).
Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan
associeras med dig) för forsknings- eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna
anonymiserade information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.
6. TREDJE PARTS WEBBPLATSER, TJÄNSTER OCH FUNKTIONER
Våra Tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser (t.ex. onlinebutiker som erbjuder
produkter för köp), tredjeparts plugin-program (t.ex. knappar för social delning) och
tredjepartsfunktioner (t.ex. bannerannonser). Dessa tredjepartstjänster kan samla in information
från eller om dig när du interagerar med dem, och i vissa fall kan de spåra din aktivitet, inklusive
genom användning av cookies eller annan spårningsteknik, utan att du behöver interagera med dem.
Vi är inte ansvariga för innehållet eller praxis hos sådana tredje parter, och deras insamling,
användning och utlämnande av din information kommer att vara föremål för deras
integritetsmeddelanden, och inte detta Integritetsmeddelande. Vi uppmanar dig att läsa dessa
tredje parters integritets- och säkerhetsmeddelanden.
7. HUR MAN KONTAKTAR OSS
Vi har ett Dataskyddsombud som kan bistå med alla frågor angående vår behandling av
personuppgifter eller angående våra tredjepartspartners. Vårt Dataskyddsombud kan kontaktas via
e-post på DPO@discovery.com.

