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1. Introduksjon 

Nordisk Banijay AS («Nordisk») er et av Norges eldste produksjonsselskaper, som hovedsakelig produserer 
underholding-, reality- og humorprogram og vi er også leverandør av digitale tjenester slik som denne Appen, som gjør 
det mulig for seere av live-sendinger å spille med mens de ser på programmet.  
 
Denne personvernerklæringen beskriver hvordan kringkastingsforetaket som Kunde (behandlingsansvarlig etter 
personvernregelverket, slik som GDPR), og Nordisk (eller annet Produksjonsselskap) som databehandler for Kunden, 
samler inn, benytter, deler eller på andre måter behandler dine personopplysninger når du bruker Appen for å gi din 
stemme. Denne personvernerklæringen beskriver: 
 

• Hvilke personopplysninger Nordisk behandler, hvorfor vi behandler disse og hvordan vi benytter de 

• Hvem vi deler dine personopplysninger med 

• Sikkerhetsrutiner 

• Dine personvernrettigheter  

 

Hvis du har noen spørsmål om hvordan Nordisk behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på følgende 
adresse: privacy@nordiskbanijay.no.  
 

2. Definisjoner 

Brukervilkår: Avtale om brukervilkår som gjelder mellom deg som sluttbruker og Nordisk for bruk av Appen.  
 
Appen: Playalong-applikasjonen med dens gjeldende stemmefunksjoner for deltakere i programmet, tilgjengelig som 
mobilapplikasjon for Android og iOS. 
 
Programmet: Live-programmet som seere kan spille med til gjennom Appen.  
 
Nordisk eller «vi»/«oss»: Nordisk Banijay AS med org.nr. 993 045 357 og adresse Hammersborggata 9, 0181 Oslo. 
 
Produksjonsselskap: Leverandøren av den aktuelle produksjonen du benytter Appen i forbindelse med. Dette 
selskapet kan være Nordisk eller et helt annet produksjonsselskap i Norge, eller et annet selskap i Banijay konsernet.  
 
Kunden: Kringkastingsforetaket som har avtale med Nordisk om bruk av Appen. 
 
Sluttbruker/du: Du, den fysiske personen som bruker Appen. 
 
GDPR: EUs generelle personvernforordning kalt «EU General Data Protection Regulation» (Europaparlamentets- og 
rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 
personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF), som trådte i 
kraft 25. mai 2018.  
 

3. GDPR-roller – behandlingsansvarlig og databehandler  

Kunden er ansvarlig for produksjonen av programmet og er ansett som behandlingsansvarlig etter GDPR for 
personopplysningene som behandles gjennom din bruk av Appen. Nordisk er å regne som databehandler og har inngått 
en databehandleravtale med kunden som regulerer hvordan Nordisk kan behandle personopplysninger som du oppgir 
i Appen. Dersom Nordisk har ditt samtykke til å behandle personopplysninger for andre behandlingsaktiviteter, er det 
Nordisk som er behandlingsansvarlig for disse behandlingsaktivitetene. Nordisk er for eksempel behandlingsansvarlig 
etter GDPR dersom du kontakter oss og ber om support, eller hvis du sender spørsmål om bruk av Appen til oss, eller 
dersom Nordisk er kringkastingsselskapet som er ansvarlig for produksjonen av programmet. 
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4. Personopplysninger Nordisk behandler 

Som databehandler må Nordisk behandle og innhente personopplysninger om deg for å kunne levere Appen og 
muliggjøre at sluttbrukere skal kunne stemme på deltakere i programmet. Nordisk vil behandle følgende 
personopplysninger for å kunne tilby Appen:  
 

• Informasjon som oppgis ved registrering i Appen 

Dette inkluderer ditt navn og kontaktopplysninger slik som e-postadresse og telefonnummer.  

• Informasjon om hvordan du bruker og deltar i Appen:  

Dette inkluderer informasjon som genereres om hvordan Appen brukes, for eksempel om hvordan du navigerer 
i Appen.  

• Informasjon om hvordan du stemmer: 

Dette inkluderer informasjon om deltakeren(e) du velger å stemme på.  

5. Rettslig grunnlag for behandling 

Nordisk sikrer at det finnes lovlig behandlingsgrunnlag for all behandling av personopplysninger. Nordisk vil behandle 
personopplysninger fra og i Appen for å oppfylle avtalen vi har med kunden, inkludert gjeldende databehandleravtale, 
og for å oppfylle avtalen som er inngått med deg som sluttbruker gjennom din aksept av brukervilkårene. Nordisk bruker 
berettiget interesse som lovlig behandlingsgrunnlag for sikkerhetsformål (data behandles for å avdekke svindel, brudd 
på brukeravtalen eller annen ulovlig atferd/aktivitet) og analyseformål (data generert via appen anonymiseres slik at vi 
kan analysere hvordan appen brukes). 
 

6. Overføring av personopplysninger  

Nordisk verken deler eller overfører personopplysninger med andre med mindre vi har et rettslig grunnlag for slik 
overføring. Det rettslige grunnlaget for slik overføring er for eksempel brukervilkårene eller databehandleravtalen 
mellom Nordisk som databehandler for kunden som behandlingsansvarlig. 
 

6.1 Overføring av personopplysninger til underleverandører (databehandlere) 

Nordisk benytter databehandlere for å behandle personopplysninger i Appen. Når behandlingen gjøres av en av våre 
underleverandører, gjennomføres behandlingen i tråd med en databehandleravtale som regulerer vilkårene for 
underleverandøren for å etterleve gjeldende personvernregelverk, inkludert strenge krav til sikkerhetstiltak for å sikre 
personopplysningene. Underleverandøren er også instruert til å kun behandle personopplysninger innenfor EU.  
 
Alle personopplysninger som behandles i Appen blir lagret og behandlet av våre databehandlere som nevnt nedenfor:  

  
 

Databehandler  Formål Nettside 

Adappt Ltd,  
Hounslow Business Park Unit 
6, Alice Way, Hounslow, 
Middlesex, TW3 3UD, 
England. 

Adappt leverer teknisk support for Appen. Nordisk har 
inngått en databehandleravtale med Adappt som etterlever 
GDPR artikkel 28.  
 
Adappt kan behandle personopplysninger i Storbritannia. 
Storbritannia er godkjent av EU-kommisjonen som et land 
hvor beskyttelsen av personopplysninger er tilsvarende 
det i som følger av EU-regelverk.   

https://adappt.co.uk/ 

Amazon Web Services 
(“AWS”), EMEA SARL, 38 
avenue John F. Kennedy, L-
1855 Luxembourg.    

Nordisk bruker Amazon Web Services (AWS), og AWS sin 
databehandleravtale er en del av avtalen som gjelder for 
bruk av tjenesten.  
 
Alle opplysninger i og fra Appen, inkludert 
personopplysninger, lagres og behandles i skytjenesten 
AWS. Lagring av personopplysninger skjer innenfor 
EU/EØS.   

https://aws.amazon.com/ 
 

https://adappt.co.uk/
https://aws.amazon.com/
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7. Sikring av dine personopplysninger 

Nordisk har stort fokus på informasjonssikkerhet i Appen. Nordisk har derfor implementert flere sikkerhetstiltak for å 
sikre at dine personopplysninger er trygge. Tilgang på personopplysninger er begrenset til personalet som er ansvarlig 
for Appen, som kun utgjør et fåtall tiltrodde ansatte.  De ansatte med slik tilgang til personopplysninger har enten signert 
en taushetserklæring og/eller har slik konfidensialitetsplikt i sin ansettelsesavtale.  
 
Nordisk krever at våre leverandører innhenter og behandler dine personopplysninger på en sikker måte, herunder stiller 
Nordisk krav om at personopplysninger er kryptert.  
 

8. Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger 

Nordisk lagrer personopplysninger kun for perioden det er nødvendig for formålene opplysningene ble samlet inn for. 
Personopplysninger du deler i Appen vil slettes etter at brukervilkårene er oppfylt. Dette innebærer at 
personopplysninger slettes etter at avtalen er avsluttet og alle våre plikter som følger av kontraktsforholdet er oppfylt.  
 
Nordisk vil også slette dine personopplysninger ved forespørsel, med mindre vi plikter å lagre enkelte opplysninger i en 
lenger periode.  
 

9. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger 

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger Nordisk behandler og rett til å be om at vi retter opp eventuelle 
uriktige personopplysninger. Du har også rett til å kreve sletting av dine personopplysninger dersom de ikke lenger er 
nødvendig for det formål de ble samlet inn for og det ikke foreligger annet grunnlag for å oppbevare de lenger.  
 
Dersom samtykke utgjør vårt behandlingsgrunnlag for en behandlingsaktivitet av dine personopplysninger, kan du 
trekke tilbake ditt samtykke når som helst.  

Datatilsynet er tilsynsmyndighet for vår behandling av personopplysninger. Dersom du mener at Nordisk sin behandling 
av personopplysninger er i strid med personopplysningsloven, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om 
hvordan du kan komme i kontakt med Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.  

Vi håper at du kontrakter oss dersom du har innvendinger eller ønsker å utøve dine rettigheter.  

Du kan kontakte oss på privacy@nordiskbanijay.no.   

 

 

http://www.datatilsynet.no/
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