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DFS ("oss", "vi" eller "vår") er ansvarlig for DFS appen ("Tjenesten").
Brukervilkårene handler om hvordan DFS samler inn, behandler og bruker persondata ved bruk av DFS
appen. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte appen.

Informasjonsinnsamling og bruk av data
Vi samler flere forskjellige typer informasjon til ulike formål for å tilby og forbedre Tjenesten til deg.
Personlig informasjon
Når du bruker vår tjeneste, kan vi be deg om å gi oss personlig informasjon som kan brukes til å
kontakte eller identifisere deg ("Personlige data"). Personlig identifiserbar informasjon kan inneholde
informasjonskapsler og brukerdata.
Brukerdata
Når du får tilgang til Tjenesten via eller via en mobil enhet, kan vi hente inn bestemt informasjon
automatisk, inkludert hvilken mobilenhet du bruker, mobilens unike ID, IP-adressen til mobilenheten
din, operativsystem, typen mobil nettleser du bruker og andre diagnostiske data ("bruksdata").
Sporings- og informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan tjenesten benyttes av deg som bruker og levere
innhold basert på hvordan brukerne bruker tjenesten.
Informasjonskapsler er små datafiler som inneholder en anonym unik identifikator.
Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten. Sporteknologier
som også brukes, er beacons, tags og skript for å samle inn og spore informasjon og forbedre og
analysere Tjenesten.
Du kan instruere nettleseren din til å nekte alle informasjonskapsler eller angi når en
informasjonskapsel sendes. Merk at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du kanskje ikke
bruke enkelte deler av tjenesten.
Bruk av data
DFS bruker de innsamlede dataene til følgende formål:
• Å levere og vedlikeholde Tjenesten
• Å varsle deg om endringer i Tjenesten
• Å tillate deg å delta i interaktive funksjoner i Tjeneste når du velger å gjøre det
• Å gi kundeservice og støtte
• Å gi analyse eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre Tjenesten
• For å overvåke bruken av Tjenesten
• Å oppdage, forhindre og adressere tekniske problemer

Overføring av data
Hvis du befinner deg utenfor Norge og velger å gi informasjon til oss, vær oppmerksom på at vi
overfører dataene, inkludert personlige data, til Norge og behandler det der.
Ditt samtykke av brukervilkår, etterfulgt av din innlevering av personlig informasjon, representerer din
avtale for denne overføringen.
DFS vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med
brukervilkårene, og ingen overføring av dine personlige data vil finne sted til en organisasjon eller et
land med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten til dine data og annen
personlig informasjon.
Opplysning av data
DFS kan formidle dine personlige data i god tro når det er nødvendig for å:
• Å overholde en lovlig forpliktelse
• For å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til DFS
• For å forhindre eller undersøke mulige feil i forbindelse med Tjenesten
• For å beskytte den personlige sikkerhet for brukere av Tjenesten eller offentligheten
• For å beskytte mot lovlig ansvar
Sikkerhet til data
Sikkerheten til dataene dine er viktig for oss, men det er slik at ingen overføringsmetode over
internett, eller elektronisk lagringsmetode, er 100% sikker. Selv om vi bruker kommersielt aksepterte
metoder for å beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere for den absolutte sikkerheten.
Jurisdiksjoner
Alle data lagres på servere som er underlagt norske og dermed EUs forordning for personvern (GDPR).

Tjenestetilbydere
Vi kan engasjere tredjepartsfirmaer gjennom databehandleravtaler for å tilby vår Tjeneste ("Service
Providers"), utføre service-relaterte tjenester eller å hjelpe oss med å analysere hvordan vår Tjeneste
brukes. Disse tredjepartene har bare tilgang til dine personopplysninger for å utføre disse oppgavene
på våre vegne og er forpliktet til ikke å offentliggjøre eller bruke disse til andre formål.
Analyse
Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av vår tjeneste.
Firebase
Firebase er et analyseverktøy levert av Google Inc.
Du kan velge bort bestemte Firebase-funksjoner via innstillingene for mobilenhet, for eksempel
innstillingene for enhetsannonser eller ved å følge instruksjonene fra Google i personvernreglene:
https://policies.google.com/privacy?hl=no
Vi oppfordrer deg også til å gjennomgå Googles retningslinjer for å beskytte dataene dine:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 . Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken
type informasjon Firebase samler, kan du gå til Googles personvern og vilkår på webside:
https://policies.google.com/privacy?hl=no

Lenker til andre nettsteder
Vår tjeneste kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en
tredjeparts lenke, blir du sendt til den tredje partens nettsted. Vi anbefaler at du gjennomgår
personvernreglene for hvert nettsted du besøker.
Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, retningslinjer for personvern eller
praksis for tredjeparts nettsteder eller tjenester.
Endringer i brukervilkår
Vi kan oppdatere våre brukervilkår fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer, som du
må godkjenne for fortsatt å bruke tjenesten.

Informasjonskapsler (Cookie)
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Slike
“lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed
bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg.
Den vanligste typen lokal lagring av data er informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som
lagres på din enhet (PC, mobiltelefon eller nettbrett). Disse filene gjør at vi kan kjenne igjen
nettleseren din.
Vi bruker lokal lagring av data for å:
• Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
• Gi deg relevant og tilpasset innhold
• Måle og analysere trafikken på nettsidene
• Utvikle og forbedre tjenestene våre
• Tilby funksjoner som gjør det mulig å kommentere på eller dele artikler i sosiale
nettverk
Hvordan kan du administrere eller slette informasjonskapsler og lokalt lagrede data?
I innstillingene til nettleseren din finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er
lagret, som lar deg slette uønskede informasjonskapsler, angi om du aksepterer lagring av
informasjonskapsler fra nettsidene du besøker og fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene, og
eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. En veiledning til
hvordan dette kan gjøres i de mest vanlige nettlesere finnes her: https://nettvett.no/slik-administrerdu-informasjonskapsler/
Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om brukervilkår for DFS-appen, vennligst kontakt oss:
Ved e-post: firmapost@dfs.no
Ved å besøke denne siden på vår hjemmeside: https://www.dfs.no/om-dfs/kontakt-oss/
Ved telefonnummer: +47 23 17 21 00
Ved brevpost: Økernveien 121, 0579 Oslo Norge

