
Produkt- og abonnementsrelaterte
personopplysninger - Schibsted Norge

1. Lovmessig grunnlag for behandling av dine personopplysninger
Schibsted samler inn og bruker ulike typer personopplysninger. Dette gjør vi for å kunne fortsette å ut-
vikle og forbedre våre tjenester. Målet vårt er å tilby uavhengig journalistikk og andre troverdige tjenester 
av høy kvalitet i de markedene vi er tilstede i.

Vi har omfattende regler som sikrer at prosessene vi benytter for å samle inn og behandle personop-
plysninger har lovmessig grunnlag. Dersom det rettslige grunnlaget vårt er «samtykke», trenger vi en 
tydelig godkjenning fra deg for å kunne samle inn og bruke de opplysningene som omfattes av den be-
handlingen. «Berettiget interesse» gjelder for de tilfellene der vi mener både du og Schibsted har inter-
esse av og forventning om at det blir samlet inn og behandlet personopplysninger for et bestemt formål. 
Når vi benytter berettiget interesse som behandlingsgrunnlag, gjør vi en nøye avveining mellom vårt 
berettigede behov for å bruke personopplysninger for å levere en tjeneste og respekten for ditt person-
vern. I denne prosessen gjør vi vårt beste for at dine interesser ivaretas. Dersom du er uenig i vår vurder-
ing, kan du endre innstillingene dine på Min Side eller kontakte den operative ledelsen for behandling av 
personopplysninger i Schibsted Norge for å dele dine synspunkter med oss.

Det er greit å være oppmerksom på at vi samler inn og bruker enkelte personopplysninger som ikke ikke 
omfattes av disse to reglene. Det kan være på grunn av lovpålagte krav, som for eksempel regnskapslov-
givning. Det kan også hende vi trenger å behandle noen typer personopplysninger for å kunne levere våre 
tjenester i henhold til kontrakten vi inngår med våre kunder.

Nedenfor finner du en oversikt over behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger som 
du selv kan endre i innstillingene på Min Side. Merk at behandling av personopplysninger kan variere 
mellom ulike Schibsted-tjenester, så det er ikke sikkert alle innstillingene du ser i tabellen finnes på din 
Min Side.



For de tilfellene der behandlingsgrunnlaget er «Samtykke/Berettiget interesse» er det greit å vite at 
«samtykke» gjelder dersom du ikke har et aktivt kundeforhold til [Selskap], og «berettiget interesse» 
gjelder dersom du har et aktivt kundeforhold.



Vi lagrer dine personopplysninger i henhold til Schibsted Medias lagringsrutiner for dette.

• Registrert kunde: En person som har inngått en avtale med oss om regelmessig levering av en 
 Schibsted-tjeneste for et gitt tidsrom, som fremdeles er løpende;
• Ikke-registrert kunde: En person som ikke har inngått en avtale med oss om regelmessig levering 
 av en Schibsted-tjeneste for et gitt tidsrom, som fremdeles er løpende;

Tidsrommet vi oppbevarer de ulike datatypene er beskrevet i følgende tabell:

2. Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger



Schibsted består av mange ulike merkevarer og selskap. Alle selskapene som leverer tjenester i Norge 
faller helt eller delvis inn under Schibsted Norge AS som behandlingsansvarlig. Dette gjør at vi kan tilby et 
samlet kontaktpunkt for de fleste saker knyttet til personvern, og å skape et felles, konsistent rammeverk 
for personvernspørsmål.

Innenfor dette rammeverket grupperer Schibsted noen former for brukerdata fra ulike selskapstjenester 
for å kunne tilby en felles innloggingstjeneste i tillegg til en viss grad av målrettet annonsering.
Vi overfører aldri dine data fra et av våre selskap til et annet uten din tillatelse. Dersom en bruker for 
eksempel har gitt samtykke til at Aftenposten får bruke personopplysninger til å informere dem om rele-
vante tilbud på abonnement, deles ikke disse opplysningene automatisk med andre Schibsted- selskap. 
Uansett hvilket selskap som er databehandler, kan du alltid kontakte den operative ledelsen for behan-
dling av personopplysninger i Schibsted Norge dersom du har spørsmål eller kommentarer.

I listen nedenfor finner du en oversikt over Schibsted-selskap og omfanget av deres rolle som behan-
dlingsansvarlig for personopplysninger.

3. Behandlingsansvarlig sin rolle på tvers av hele Schibsted



Schibsted leverer også tjenester med enkelte kommersielle partnere, der Schibsted selv ikke er hovedeier. 
Vi deler opp disse selskapene i to hovedgrupper:

• Selskap som bruker Schibsted-konto som innlogging og – i noen tilfeller – bidrar med personop-
plysninger fra sine tjenester inn i det samme systemet som Schibsted bruker for målrettet annonsering. 
Schibsted Norge er behandlingsansvarlig for disse selskapene når det gjelder de data som brukes til 
målrettet annonsering. Både Schibsted Norge AS og samarbeidspartneren fungerer som behandlingsans-
varlige for brukerdata i forbindelse med slike tjenester. 

• Annonsører eller deres mellommenn. Når brukere ser annonser inne i Schibsteds tjenester, er det 
enten annonsørene eller deres mellommenn som fungerer som behandlingsansvarlig for innsamlede per-
sonopplysninger. Du finner mer detaljert informasjon om dette på nettstedet for Schibsted-kontoen din.

4. Samarbeid med utvalgte partnere
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Personvern er en av våre høyeste prioriteringer. Vi jobber målrettet for at du som bruker alltid skal ha et 
åpent, sømløst og effektivt kontrollsystem for behandlingen av dine personopplysninger. Det vi beskriver 
under er bare begynnelsen. Vi kommer til å utvikle oss kontinuerlig fremover.

Vi tror at din holdning til personvern utvikler seg over tid. Vårt mål er å møte dine forventninger og 
behov ved å tilby stadig bedre oversikt over behandlingen av dine data. Tabellen under viser de viktigste 
milepælene for de neste to kvartalene.

Har du innspill til forbedringer, del det gjerne med den operative ledelsen for behandling av personop-
plysninger i Schibsted Norge.

5. Planlagt utvikling for personvern der Schibsted Norge og 
Schibsted Sverige er behandlingsansvarlig


