
 
 

 

I samsvar med den franske loven 78-17 av 6. januar 1978 om databehandling, kjent under 
navnet "Databehandling og friheter" (på fransk "Informatique et Libertés") og/eller 
Personvernforordningen 2016/679 av 27. april 2016 (“GDPR”), blir deltakerne informert om at 
arrangørselskapet, som databehandler, automatisk behandler deltakernes 
personopplysninger.  

Deltakerne samtykker i at arrangørselskapet, på en transparent måte, innhenter 
personopplysninger om dem når de deltar i spillet. Det er presisert at den 
behandlingsansvarlige bruker en underleverandør til å behandle personopplysningene fra 
deltakerskjemaet, for bl.a. administrering av gevinstene, som del av denne kampanjen. Denne 
underleverandøren er et kommunikasjons- og operativt markedsføringsbyrå som spesialiserer 
seg på nettverksanimasjon, salgsfremmende tiltak samt det digitale. Det er presisert at denne 
underleverandøren har signert en servicekontrakt med behandlingsansvarlig som fastsetter 
omfanget av behandlingen av personopplysningene som innhentes som del av denne 
kampanjen.  

Formålet med behandlingen er å organisere kampanjen "Sport Days". Med forbehold om 
deltakerens samtykke, vil formålet med denne behandlingen også være å sende informasjon 
og tjenestetilbud fra POINT S-nettverket, som del av etterfølgende markedsførings- og 
kommunikasjonskampanjer.  

Personopplysningene som hentes inn er utelukkende beregnet for bruk av POINT S 
DEVELOPMENT, på salgsstedet der kjøpet ble utført og av selskapet som organiserte 
loddtrekningen og kan ikke brukes av en tredjepart.  

Deltakernes personopplysninger vil bli lagret i Europa i maksimalt 36 måneder fra 
innhentingen, uten at det påvirker rettighetene som hver deltaker har, i henhold til direktivene 
om behandling av personlige data.  

I samsvar med loven "Informatique et Libertés" av 6. januar 1978, med endringer, og GDPR, 
har hver deltaker rett til å få tilgang til, rette, slette og overføre sine personopplysninger, samt 
rett til å motsette seg eller be om begrensning av behandlingen av disse, under vilkårene og 
begrensningene som er fastsatt i regelverket. Disse rettighetene kan utøves ved å kontakte 
arrangørselskapet, via adressen som er angitt i begynnelsen av disse reglene eller via e-post 
til dpo@points-development.com.  

Ved utøvelse av retten til å motsette seg behandlingen av denne dataen før kampanjen 
avsluttes, gir deltakeren også avkall på deltakelsen i spillet. Deltakeren har rett til å sende inn 
en klage til CNIL, eller hvilken som helst annen lokal kompetent organisasjon.  

I samsvar med artikkel 40-1-II i loven "Informatique et Libertés" av 6. januar 1978, kan 
deltakeren sende arrangørselskapet spesielle retningslinjer knyttet til behandlingen av 
deltakerens personlige data etter et eventuelt dødsfall.  

Etter å ha lest alle disse vilkårene, samtykker deltakerne uttrykkelig til behandlingen av deres 
personlige data i forbindelse med spillet. Dette samtykket vil være tilgjengelig via en 
avmerkningsboks som er synlig på skjemaet  

o Jegerkjenneratjegermyndigogjegakseptererallevilkåreneireglenei «Sport Days» samt 
behandlingen av personopplysningene mine for dette formålet.  



 
 

 

Deltakere kan også samtykke til behandlingen som utføres for reklame- og/eller 
kampanjeformål ved å krysse av i denne boksen på registreringsskjemaet:  

o Jeg godtar å bli kontaktet av arrangørselskapet for reklame- og/eller kampanjeformål  

 


