Bysykkelsystemet i Drammen – Personvernerklæring og
erklæring om bruk av informasjonskapsler – Drammen
Bysykler
Hvem gjelder denne erklæringen for?
Drammen Bysykler Clear Channel Norge («vi», «oss» eller «vår») tar personvernet ditt på alvor og
innhenter og behandler personopplysningene dine på en sikker måte. For å beskytte personvernet ditt
overholder Drammen Bysykler alle regler i forbindelse med EUs databeskyttelseslovgivning, den
europeiske personvernforordningen fra 2016. Før du godtar denne personvernerklæringen for
bysykkelsystemet i Drammen, anbefaler vi at du leser den grundig. (Denne erklæringen gjelder for
personopplysninger som behandles av Drammen Bysykler. For informasjon om andre
personopplysninger Clear Channel behandler viser vi til Clear Channels personvernerklæring på
https://www.clearchannel.no).
Denne personvernerklæringen for bysykkelsystemet i Drammen («erklæringen») gjelder for deg som
er bruker av en smartsykkel eller smartsykkelordning («brukeren»), og den gir deg som den registrerte,
informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan, når og hvorfor vi behandler disse
opplysningene. Den beskriver også hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandling av
personopplysningene dine, og hvordan du kan utøve disse rettighetene.
Hvorfor er denne erklæringen viktig?
Drammen Bysykler driver en sykkelordning i Drammen («tjenesten»), der brukere kan leie sykler ved
å registrere seg på nettstedet https://www.drammenbysykler.no/ via e-post, telefon eller gjennom
smarttelefonappen https://www.drammenbysykler.no/nb/drammen-sykler-app, på en sykkelstasjon
eller eventuelle andre mekanismer som finnes («plattformene»), i henhold til vilkårene som finnes her
https://www.drammenbysykler.no/nb/info/bruksvilk%C3%A5r. For å levere denne tjenesten er vi
avhengig av å innhente og behandle personopplysningene dine.
Den registrerte kontoradressen til Drammen Bysykler er Schweigaardsgate 16 0191 Oslo og
organisasjonsnummeret er 976 227 891 .
Denne erklæringen opplyser om rutinene som gjelder for innhenting, bruk og utlevering av
personopplysninger som du oppgir til oss via plattformene våre, eller for tredjeparter vi har engasjert til
å levere tjenestene våre på en mer effektiv måte.
Den beskriver også rettighetene dine i henhold til gjeldende personvernlovgivning, inkludert retten til
innsigelse mot deler av behandlingen Clear Channel utfører. Du finner mer informasjon om rettighetene
dine og hvordan du utøver disse i delen om «rettighetene dine».
«Personopplysninger» betyr personlig informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson, eller
som gjelder en identifiserbar person som definert i gjeldende europeisk personvernlovgivning (og særlig
den europeiske personvernforordningen).
Hva er hensikten med denne erklæringen?
Denne erklæringen opplyser om rutinene som gjelder fra 25. mai 2018 for innhenting, bruk og
utlevering av personopplysninger som du oppgir til oss.
Hvorfor innhenter vi disse opplysningene og hva er det rettslige grunnlaget vårt?
Vi samler inn denne informasjonen slik at vi kan tilby deg alle funksjoner som er tilgjengelige gjennom
tjenesten, for eksempel for å:
•

verifisere og behandle bestillingen din

•

fakturere

•

oppdatere deg om status for bestillingen din
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•

svare på spørsmål fra deg

•

hjelpe når en sykkel blir stjålet eller du er utsatt for en ulykke eller hendelse

Vi behandler også personopplysninger for å persontilpasse plattformene våre og gi deg en bedre
brukeropplevelse ved å:
•

tilpasse og forbedre plattformene våre

•

yte kundeservice

•

behandle forespørsler om datainnsyn fra registrerte

•

behandle klager (dette kan omfatte verifisering av personopplysningene dine eller bruk av
en tredjepart til å verifisere disse, dersom det er nødvendig for å levere personlige
tjenester).

Vi gjør dette fordi du har registrert deg som bruker av ordningen i Drammen, og rettsgrunnlaget vårt for
behandlingen av disse opplysningene er:
A)

for å oppfylle kravene i den juridisk bindende avtalen du inngår når du bruker tjenesten

B) I våre legitime interesser og i interessene til Drammen i forbindelse med vår avtale med dem, når
vi administrerer sykler og tilhørende innretninger på vegne av Drammen. Under denne avtalen kan
vi i noen tilfeller oppgi informasjon om deg til støtteavdelingen vår og til sykkelteamet vårt ute i
felten, for å forhindre svindel, formidle leveringstider, tjenester og andre oppdateringer til deg, og
for statistiske formål. I det siste tilfellet blir alle data anonymisert.
I den grad vi er pålagt å gjøre det for å oppfylle en rettslig plikt, eller for å ivareta våre, dine eller
andres legitime interesser, kan vi utlevere personopplysningene dine til lokale myndigheter og til
håndhevingsapparatet, eller til vedkommende retts- eller administrativ myndighet.

Hvilke personopplysninger innhenter vi, hvordan og hvorfor?
Via plattformene våre innhenter vi bestemte personopplysninger til bestemte tider, og med følgende
formål (i parentes):
•

for- og etternavn første gang du registrerer deg hos oss (for å identifisere deg slik at vi kan tilby
deg tjenesten)

•

kjønn første gang du registrerer deg hos oss (for å identifisere deg slik at vi kan tiltale deg på riktig
måte, og av statistiske grunner)

•

navn og kontaktdetaljer for foreldre eller foresatte av barn som bruker syklene våre (for å kunne
kontakte disse, verifisere bestillingen, holde foreldre og foresatte oppdatert om bestillingen og
sende foreldre og foresatte annen informasjon de kan ha interesse av)

•

e-postadressen din første gang du registrerer deg hos oss (for å identifisere deg, verifisere
bestillingen din, holde deg oppdater om statusen på bestillingen din og sende deg annen
informasjon du kan ha interesse av)

•

faktura- og postadresse første gang du registrerer deg hos oss (for å identifisere deg, verifisere
kredittkortet ditt og behandle bestillingen din)

•

kontaktnummer første gang du registrerer deg hos oss og til andre tider i løpet av
transaksjonen (for å identifisere deg, oppdatere deg og kommunisere med deg)

•

betalingsinformasjon første gang du registrerer deg hos oss og til andre tider i løpet
av abonnementet (for å fullføre bestillinger)

•

kryptert kredittkortinformasjon første gang du registrerer deg hos oss og til andre
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tider i løpet av abonnementet (for å fullføre bestillinger) eller avtalegiroinformasjon
første gang du registrerer deg hos oss og til andre tider i løpet av abonnementet
(for å fullføre bestillinger)
•

opptak av samtaler når du kontakter kundeservice (for intern opplæring og for å
behandle klager)

•

tidsstempler (dato og tidspunkt) fra samtaler og sykkelstasjoner når du f.eks. kontakter
kundeserviceteamet eller henter eller returnerer en sykkel (for å overvåke samtaler for
opplæringsformål, for å overvåke hvor lenge sykkelen var i bruk, for å overvåke
sikkerheten til syklene våre og for å forhindre uautorisert bruk)

•

sikker påloggingsinformasjon (hvis du registrerer deg for å få tilgang til sikrede eller
begrensede områder på plattformene våre, f.eks. for å få tilgang til kundekontoen din
eller markedsføringsinnstillingene)

•

twitternavnet ditt når du kontakter kundeserviceteamet (slik at vi kan svare på henvendelsen din)

I noen tilfeller ber vi om ytterligere personopplysninger for å hjelpe oss med å besvare forespørselen
din på best mulig måte – denne bruken av personopplysningene dine er beskrevet her:
https://www.clearchannel.no/cookieprivacypolicy/ vis du ikke oppgir personopplysningene når du blir
bedt om det, kan tilgangen til tjenesten, eller vår evne til å hjelpe deg, begrenses.
Direkte markedsføring og reklame
For at du skal få fullt utbytte av opplevelsen din med ordningen vår i Drammen, kan vi legge vår legitime
interesse til grunn og bruke e-postadressen din til å informere deg om utviklinger på plattformene våre,
spesielle tilbud og kampanjer. I noen tilfeller kan vi også utlevere kontaktdetaljene dine til partnere i
smartsykkelordningen etter å ha innhentet uttrykkelig samtykke fra deg. Hvis du ikke lenger ønsker å
motta denne informasjonen, kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å følge en av fremgangsmåtene
beskrevet under «Velge bort markedsføring og reklame».
Velge bort markedsføring og reklame
Du har rett til å velge bort å bli tilsendt direkte markedsføring og reklame. Dette gjør du ved å:
•
•
•
•

klikke på den relevante avregistreringslenken i e-posten
kontakte oss på info@drammenbysykler.no
endre markedsføringsinnstillingene dine for Drammen Bysykler
gjøre oss oppmerksom på at du ikke vil motta direkte markedsføring på det tidspunktet du oppgir
personopplysningene dine

Dersom du trekker tilbake samtykket ditt til å motta markedsføring og kampanjeinformasjon fra oss,
sender vi ikke flere henvendelser som inneholder denne typen informasjon. Dette vil ikke stoppe deg
fra å bruke noen av plattformene til Drammen Bysykler.
Dersom du har spørsmål om eller klager på hvordan vi har behandlet personopplysningene dine, kan
du ta kontakt med personvernfunksjonen vår på mydata@clearchannelint.com.
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Sensitive personopplysninger
Vi vil aldri be om sensitive personopplysninger med mindre vi må innrapportere saker til myndighetene.
«Sensitive personopplysninger» er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk eller
religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. I tilfeller der du oppgir sensitive
personopplysninger, lagrer vi disse dataene på en sikker måte og i en rimelig tidsperiode.
Opplysningene brukes utelukkende i forbindelse med formålet de ble oppgitt for.
Personopplysninger som tilhører barn
Plattformene våre er ikke beregnet på barn under 16 år. Vi vil ikke med viten og vilje behandle
personopplysninger som tilhører barn, via våre plattformer. Vi kan behandle personopplysninger som
tilhører barn mellom 16 og 18 år gamle som er sykkelbrukere, men kun dersom foreldre eller andre
foresatte gir tillatelse til det.

Rettighetene dine
I henhold til den europeiske personvernforordningen og andre gjeldende lover, har du visse rettigheter
i forbindelse med personopplysningene dine, blant annet de som er oppgitt under. Dersom du vil utøve
noen av disse rettighetene, eller innhente annen informasjon, for eksempel en kopi av en balansetest
som avgjør hvilke interesser som veier tyngst, kan du kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen
under.
Rett til å rette personopplysninger
Hvis du informerer oss om at personopplysningene dine ikke lenger er nøyaktige, endrer eller
oppdaterer vi opplysningene dine (så sant dette er praktisk mulig og ikke i strid med gjeldende lover).
Du kan informere oss om feil i personopplysningene dine gjennom kundestøtteteamet på
info@drammenbysykler.no, eller du kan oppdatere informasjonen selv i kundeportalen.
Rett til innsyn
Der dette er tillatt ved lov, kan du ha rett til å be oss om en kopi av alle personopplysninger vi har lagret
om deg. Før vi besvarer forespørselen din, kan vi be deg bekrefte identiteten din og oppgi ytterligere
detaljer slik at vi kan bedre besvare forespørselen.
Disse rettighetene kan begrenses, for eksempel dersom vi ved å oppfylle forespørselen din avslører
personopplysninger om en annen person, dersom de krenker rettighetene til en tredjepart (inkludert
våre rettigheter), eller dersom du ber oss om å slette informasjon som vi er lovpåkrevd eller har
tvingende, legitim interesse av å beholde. Relevante unntak er inkludert både i GDPR og i lokal
datavernlovgivning. Vi informerer deg om relevante unntak vi legger til grunn for eventuelle
begrensninger, når vi svarer på forespørsler fra deg.
Du kan også be oss om å overføre personopplysningene dine til en annen organisasjon. Dersom du
ønsker å utøve denne rettigheten, kan du gjøre det ved å kontakte kundestøtteteamet på
info@drammenbysykler.no.
Hvis du vil ha mer informasjon om rettighetene dine eller vår bruk av personopplysningene dine, kan
du kontakte oss på info@drammenbysykler.no. Hvis du fremdeles ikke er fornøyd, har du rett til å
klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten i Norge (Datatilsynet) eller i landet der du mener at bruddet
forekom.
Rett til å slette eller begrense behandlingen av personopplysninger
I visse tilfeller kan du be oss om å slette eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, for
eksempel hvis vi ikke lenger trenger opplysningene, eller hvis du trekker tilbake samtykke (dersom

4

behandlingsgrunnlaget vårt er ditt samtykke). Vi kan være pliktig å lagre noen eller alle opplysningene
dine av juridiske grunner. Hvis vi har delt personopplysningene med andre, vil vi underrette dem om
slettingen. Dersom du ønsker å utøve denne rettigheten, kan du gjøre det ved å kontakte
kundestøtteteamet på info@drammenbysykler.no .
Rett til å trekke tilbake samtykke.
Du har en absolutt rett til når som helst å velge bort direkte markedsføring, eller profileringen vi utfører
i forbindelse med direkte markedsføring. Hvis du på noe tidspunkt har samtykket til at vi kan behandle
personopplysningene dine under omstendighetene eller for formålene som er beskrevet ovenfor, og du
ikke lenger ønsker at vi skal behandle personopplysningene dine på denne måten, kan du melde deg
av ved å trykke på tilgjengelige avmeldingsfunksjoner eller ved å sende e-post til
info@drammenbysykler.no .
Rettigheter ved automatiserte avgjørelser inkl. profilering
Det er forbudt å ta avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert
profilering, som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte betydelig påvirker deg. Vi tar bare denne
typen avgjørelser der avgjørelsen er nødvendig for inngåelse eller utførelse av en avtale, eller er
godkjent i henhold til EUs eller medlemslandets lovgivning som gjelder for oss, eller er basert på
uttrykkelig samtykke fra deg.
Rett til dataportabilitet
Du har rett til å be oss om en kopi av personopplysningene dine (som du har oppgitt til oss, eller som
vi har samlet inn gjennom aktivitet på plattformene våre) i et strukturert, standard og maskinlesbart
format slik at du kan sende det til andre behandlingsansvarlige.
Rett til å protestere
Du kan under noen omstendigheter protestere mot behandlingen av personopplysningene dine
(spesielt i tilfeller der det ikke er nødvendig å behandle opplysningene for å oppfylle et kontraktsmessig
eller juridisk krav, eller der vi bruker opplysningene til direkte markedsføring uten at samtykke er
behandlingsgrunnlaget).

Tredjeparters nettsteder
I noen tilfeller gjør vi lenker til tredjeparters nettsteder tilgjengelige på plattformene våre. Dette betyr
verken at vi er ansvarlig for, eller at vi godkjenner innholdet på disse nettstedene. Nettsteder fra
tredjeparter (inkludert personvernerklæringer), er regulert av eiernes og de behandlingsansvarliges
egne bruksvilkår og du har eneansvar for å åpne og bruke alle slike nettsteder i samsvar med gjeldende
bruksvilkår for hvert nettsted. Vi er ikke ansvarlig for hvordan personopplysningene dine håndteres av
tredjeparters nettsteder. Denne erklæringen gjelder ikke for slike nettsteder med mindre annet er oppgitt
i denne erklæringen.
Sikkerhet
Personopplysningene dine (og den kommersielle informasjonen din) lagres så konfidensielt og sikkert
som mulig. Vi iverksetter hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak i samsvar med våre
juridiske forpliktelser og standard bransjepraksis. Videre, som påkrevd i henhold til GDPR, følger vi
strenge sikkerhetsrutiner ved lagring og utlevering av personopplysninger du har oppgitt til oss, for å
forhindre uautorisert tilgang, så langt dette er praktisk mulig.
Vi følger standard praksis i bransjen for å holde personopplysningene dine konfidensielle. Dette
omfatter brannmurer og SSL (Secure Socket Layers), samt etterlevelse av betalingskortbransjens
datasikkerhetsstandard. Vi behandler personopplysningene dine som en ressurs som må beskyttes mot
tap, endring, destruering og uautorisert tilgang, og som våre ansatte og representanter må holde
konfidensiell, og vi bruker mange forskjellige sikkerhetsteknikker for å beskytte personopplysningene
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dine mot uautorisert tilgang fra brukere i og utenfor Drammen Bysykler. Vi beskytter også opplysningene
internt ved å begrense tilgangen til brukernes personopplysninger til kun ansatte og representanter som
har behov for tilgang for å utføre bestemte oppgaver. Det er umulig å garantere sikkerheten fullstendig,
men vi forplikter oss til å gjennomføre alle hensiktsmessige tiltak i tilfelle det skjer brudd på sikkerheten.
Vi informerer deg, så lenge det er rimelig å gjøre dette, dersom dine personopplysninger har vært utsatt
for sikkerhetsbrudd.

6

Overføring av personopplysninger
Tredjepartsleverandører
Vi overfører i noen tilfeller personopplysningene dine til tredjeparts tjenesteleverandører (som beskrevet
nedenfor). Disse leverandørene hjelper oss med å behandle personopplysninger for de formålene vi har
oppgitt i denne erklæringen. Dette omfatter leverandører av løsninger for kundestyring og kundeinnsikt,
partnere som analyserer aggregerte data, webhoteller og revisjons- og samsvarspartnere.
Det er mulig at vi mottar og sender informasjon om deg, blant annet personopplysningene dine, hvis du
bruker noen av plattformene våre, fra eller til partnerne eller underleverandørene våre (databehandlere).
Dette kan dreie seg om leverandører av tekniske tjenester som betalingstjenester, identitetsbekreftelse,
leveringstjenester, analyseleverandører eller kredittreferansebyråer.
Vi utleverer kun personopplysningene dine til tredjeparter i følgende tilfeller:
•
•

•

når det er nødvendig å involvere en tredjeparts tjenesteleverandør for å kunne tilby tjenesten
i henhold til kontrakten vi har inngått med deg (f.eks. en betalingsbehandler når vi belaster
deg i forbindelse med tjenesten)
på bakgrunn av våre legitime forretningsinteresser, f.eks.:
o som en del av bestillingsprosessen der vi bruker flere IT-programmer for å levere
tjenesten til deg
o når en tjenesteleverandør vedlikeholder plattformene våre
o når vi bruker leverandører av analyse- og søketjenester til å hjelpe oss med å
forbedre og optimalisere plattformene våre.
Vi kan også utlevere informasjonen din dersom vi er pålagt å gjøre det for å oppfylle en rettslig
plikt, eller i god tro om at slik tilgang, lagring eller utlevering er rimelig og nødvendig for å (i)
svare på påstander eller krav mot oss (ii) etterkomme rettslige prosedyrer, (iii) håndheve alle
avtaler med brukerne våre, f.eks. vilkårene eller personvernerklæringen, (iv) dersom det
oppstår en nødssituasjon som innebærer fare for folkehelsen, liv eller personskade, (v) innenfor
rammene av en etterforskning, eller (vi) for å beskytte rettighetene, eiendelene eller den
personlige sikkerheten til ansatte og representanter i Drammen Bysykler.

Dersom du vil ha mer informasjon om tredjepartsprosessene våre, kan du kontakte
oss på info@drammenbysykler.no .
Dataoverføringer utenfor EU/EØS
Enkelte land utenfor Europa kan ha personvernlover som ikke beskytter personopplysninger på samme
måte som innenfor EU/EØS. Når dette er tilfelle (for eksempel i USA), blir dataoverføringer som
inneholder personopplysninger, regulert av standard avtaleklausuler som gjelder overføring av
personopplysninger utenfor EU (eller utenfor jurisdiksjoner der personopplysninger har «tilstrekkelig»
beskyttelse i henhold til EU). Vi overfører ikke dine personopplysninger utenfor EU/EØS for andre formål
enn de som er beskrevet i denne erklæringen, med mindre vi er pålagt å gjøre dette ved lov.
Salg eller sammenslåing
Hvis Drammen Bysykler eller noen av eiendelene deres blir solgt til eller slått sammen med en
tredjepart, kan du forvente at personopplysninger som er innhentet av oss, blir helt eller delvis overført
til kjøperen eller det overtakende selskapet.
Lagring av personopplysninger
Hvis du har oppgitt personopplysninger til oss, blir personopplysningene dine lagret så lenge det er
nødvendig for å oppfylle de formålene vi samlet dem inn for. Dette omfatter tiden det tar å oppfylle
eventuelle juridiske, forskriftsmessige og regnskapsmessige krav, inkludert rapporteringskrav, og å
behandle personlig informasjon om deg for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav. (Vi eller våre
tredjeparts databehandlere vil endre eller slette personopplysningene dine ved slutten av den aktuelle
lagringsperioden).
Når vi bestemmer hvor lenge vi må lagre personopplysninger, vurderer vi formålet for behandlingen,
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opplysningenes mengde, type og kontekst, lokale juridiske krav, risikoen for brudd på enkeltpersoners
personvernrettigheter og om det er mulig å oppfylle formålet for behandling av personopplysninger på
andre måter.
Hvis du vil ha mer informasjon om lagringstiden som gjelder for personopplysningene dine, kan du kontakte
oss på info@drammenbysykler.no .

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler brukt av oss og tredjeparter, hvorfor de er i bruk og hvordan de påvirker deg
En informasjonskapsel er en liten tekstfil, vanligvis bestående av bokstaver og tall (med en ID-kode), som
kan legges inn på datamaskinen eller mobilen din når du går inn på våre plattformer. Ved hjelp av
informasjonskapsler er det mulig for et nettsted å gjenkjenne enheten og søkeaktiviteten din hvis du
besøker nettstedet flere ganger, eller hvis du besøker et annet nettsted som gjenkjenner de samme
informasjonskapslene.
Forskjellige informasjonskapsler utfører forskjellige oppgaver. Nødvendige informasjonskapsler hjelper
deg med å navigere gjennom sidene på et nettsted og lagrer innstillinger du velger, mens informasjonsog funksjonskapsler vanligvis gjør det enklere å bruke nettstedet. De varer kun så lenge du besøker
nettstedet og mens nettleseren din er åpen. De lagres ikke på harddisken din og slettes når du lukker
nettleseren.
Andre, for eksempel målrettings- og reklamekapsler, identifiserer produkter, varer eller tjenester som du
kan være interessert i, og brukes til å vise deg persontilpasset annonsering, mens ytelseskapsler hjelper
oss med å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker plattformene våre.
Når du besøker plattformene våre, ber vi deg godta at informasjonskapsler som ikke er nødvendige, legges
inn på enheten din. Du kan velge bort informasjonskapsler. Du finner mer informasjon om dette under.
LISTE OVER INFORMASJONSKAPSLER:

Informasjo
nskapsel

Navn

Formål

Varighet

8

Ikoner for sosiale medier
Noen av nettsidene våre inneholder ikoner for sosiale medier. Du kan bruke disse ikonene til å dele
eller legge til et bokmerke på nettsidene våre.
Sosiale mediekanaler som Twitter, Google, Facebook og LinkedIn kan samle inn informasjon om
aktiviteten din på nettet. De kan registrere at du besøker plattformene våre og hvilke sider du besøker
dersom du er logget på deres tjeneste, selv om du ikke klikker på det aktuelle ikonet. Når dette skjer,
kan vi i noen tilfeller klassifiseres som felles behandlingsansvarlig med den sosiale mediekanalen som
vi har overført data til fra nettstedet vårt. De står imidlertid alene som behandlingsansvarlig for all
behandling av disse opplysningene etter overføringen. Du kan utøve rettighetene dine i forbindelse med
data som vi er felles behandlingsansvarlig for, enten overfor oss eller overfor den sosiale
mediepartneren vår.
I forbindelse med deres bruk av opplysningene etter overføringen, bør du sjekke retningslinjene for
personvern og informasjonskapsler på hvert av de aktuelle nettstedene for å se hvordan de bruker
informasjonen din, og for å finne ut hvordan du kan motsette deg bruken av opplysningene eller få dem
slettet.
Mer informasjon
1.

Informasjonskapsler brukt av Facebook

2.

Informasjonskapsler brukt av Twitter

3.

Informasjonskapsler brukt av Google

4.

Informasjonskapsler brukt av LinkedIn

Administrere informasjonskapsler manuelt
Du kan administrere informasjonskapsler manuelt på datamaskinen/enheten din på forskjellige måter.
Les mer på nettsiden About Cookies.
Hvis du kopler til internett fra flere forskjellige enheter, er det viktig å sikre at hver nettleser er konfigurert
i henhold til dine preferanser.
Deaktiver sporing
Dersom du vil blokkere alle typer informasjonskapsler hele tiden, kan du stille inn nettleseren din til å
gjøre dette. Det er viktig å være oppmerksom på at noe av funksjonaliteten på nettstedet vårt kanskje
ikke fungerer etter hensikten dersom du blokkerer informasjonskapsler. Dette kan påvirke opplevelsen
din på nettstedet vårt.
Plattformene våre godtar et DNT:1-signal som en gyldig nettleserinnstilling som formidler valget ditt.
Hvordan innhenter Clear Channel samtykke til å plassere informasjonskapsler?
Clear Channel overholder gjeldende lover og forskrifter om informasjonskapsler. Når vi trenger
samtykke fra deg, viser vi en popup-boks når du bruker plattformen for første gang. Denne boksen ber
deg godta vår bruk av informasjonskapsler. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, [deaktiveres de
på dine vegne]. Du kan også når som helst deaktivere informasjonskapsler gjennom innstillingene i
nettleseren din (du finner mer informasjon om dette på www.allaboutcookies.org/cookies).
Hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler, må du være oppmerksom på at noe av
funksjonaliteten på plattformene våre kanskje ikke fungerer etter hensikten. Det er også sannsynlig at
vi ikke sporer aktiviteten din på plattformene våre, slik at vi ikke kan ta handlingene dine med i
betraktningen når vi analyserer data eller iverksetter forbedringer basert på slike analyser.
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Kontakt oss
Hvis du ønsker å sende oss kommentarer, klager og forespørsler, eller hvis du har spørsmål angående
denne erklæringen, rettighetene dine, plattformen, vårt markedsførings- og kampanjemateriell eller
tjenester vi leverer, kan du kontakte Clear Channel Chief Data Privacy Officer via e-post eller ved å
skrive til Clear Channels personvernfunksjon:
The Chief Data Privacy Officer
Privacy Office
Clear Channel International
33 Golden Square
London, UK
W1F 9JT
E-post: mydata@clearchannelint.com

Du kan også kontakte Datatilsynet eller tilsvarende tilsynsmyndighet i landet du jobber i, eller der du
tror et eventuelt brudd på personvernreglene har skjedd. Tilsynsmyndigheten for Drammen Bysykler er
Datatilsynet, og du kan kontakte dem på [https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/].
Endringer i denne erklæringen
Denne erklæringen blir regelmessig gjennomgått for å sørge for at den etterlever gjeldende lovgivning. Vi
beholder alle gjeldende eierrettigheter til informasjon vi samler inn. Vi forbeholder oss retten til å endre, legge
til eller fjerne bestemmelser i denne erklæringen. Alle endringer i denne erklæringen blir lagt ut her, og vi
oppfordrer deg til å se gjennom erklæringen fra tid til annen. Hvis vi foretar vesentlige endringer, varsler vi
deg om dette.
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