
 

 
Personvernerklæring 

 

Selskapet og teamene våre er forpliktet til å beskytte ditt personvern og din personlige informasjon. På den kontoen er 

denne personvernerklæringen etablert for å forklare hvordan vi samler inn, lagrer, administrerer og bruker 

informasjonen du gir oss når du bruker nettstedet og tjenestene våre. 

Personvernerklæringen her beskriver kategoriene av personopplysninger vi samler inn fra brukere, inkludert metodene 

som brukes til å samle inn, bruke, oppbevare, sikre, behandle og avsløre med tredjeparter. 

I denne policyen refererer "personopplysninger" til all informasjon som kan brukes til å identifisere eller kontakte 

brukeren, der en "bruker" er den identifiserte personen enten personlig eller i kombinasjon med andre lagrede data.  

I sammenheng med disse retningslinjene, refererer "behandling" og "behandling" av personopplysninger til enhver 

handling som utføres på personopplysninger, inkludert innsamling, registrering, strukturering, lagring, endring, tilgang, 

bruk, avsløring ved overføring, spredning eller annet. tilgjengelighet, kombinasjon eller forsoning, begrensning, sletting 

eller avhending. 

Vi holder oss til åpenhet når vi samler inn og administrerer dine personopplysninger. Det er viktig for oss at du får all 

nødvendig informasjon for at du skal kunne ta informerte valg angående behandlingen av dine personopplysninger. For å 

skape et sikkert miljø for våre brukere, bruker vi ulike metoder og tilnærminger for å gi deg nøyaktig informasjon om 

korrekt behandling av dine personopplysninger. 

 

 

Vi bruker dine personopplysninger til følgende: 

•  Tilby deg våre tjenester 

•  Forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt 

•  Oppdater våre tjenester og nettsted 

•  Sikre våre rettigheter og interesser 

•  Utføre forretnings- og administrative aktiviteter som er nødvendige for å støtte leveringen av våre tjenester til 

våre brukere 

•  Overhold eventuelle lov- eller forskriftskrav 

Vi implementerer omfattende ressurser for å gi deg tilgang til og kontroll over dine personopplysninger. I den forbindelse 

kan du kontakte oss når du trenger å gjennomgå dine personopplysninger, be om endring eller sletting av dem, be oss om 

å slutte å bruke dem til et bestemt formål, eller be oss om å overføre deg til en tredjepart.  

Selv om vi ikke kan garantere at dine personopplysninger alltid vil  forbli kompromissløse, garanterer vi at vi bruker og vil 

fortsette å bruke forskjellige tiltak for å sikre sikkerheten. 

  

Tjenestene våre tilbys til et bredt publikum og er ikke ment for brukere under 18 år. Vi tillater ikke med vilje noen under 

18 år å få tilgang til våre fasiliteter, og vi samler heller ikke bevisst inn eller søker informasjon fra dem. Hvis vi blir 

oppmerksomme på at en mindreårigs data er samlet inn, skal vi gjøre vårt ytterste for å få dem fjernet så raskt som vi 

med rimelighet kan. 

 

 

Når samler vi inn dine personopplysninger? 

Når du bruker en av våre fasiliteter, kontakter oss gjennom en av våre tjenestekanaler eller bruker nettstedet, mottar vi 

informasjon om deg. I noen tilfeller kan du aktivt gi oss personopplysninger, men i andre tilfeller kan vi samle inn dine 

personopplysninger ved å gjennomgå og overvåke bruken din av våre tjenester eller tjenestekanaler.  



Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysninger om deg selv. Imidlertid, under noen omstendigheter, kan unnlatelse 

av å gi oss slike personopplysninger hindre oss i å levere fasilitetene til deg, hindre deg i å bruke nettstedet, eller føre til 

svikt i våre fasiliteter og nettstedet. 

 

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn fra deg? 

Vi samler inn følgende informasjon når du surfer på nettstedet vårt: 

•  IP-adresse 

•  Tidspunkt for innreise 

•  Dato for innreise 

•  Nett- og mobilsider besøkt 

•  Foretrukket språk 

•  Programvarekrasjregistreringer 

•  Type nettleser som brukes 

•  Informasjon om brukt enhet 

Noen av de nevnte opplysningene kan imidlertid ikke være personlig identifiserbare for deg og kvalifiserer derfor ikke 

som personopplysninger. 

Vi samler inn personopplysninger du gir oss ved å kontakte oss eller når du sender inn personlige dokumenter for 

identifikasjonsformål. Dessuten erkjenner du at ditt oppgitte navn og e-postadresse er personopplysninger som vi 

utleverer til relevante tredjeparter. 

 

 

Hva er formålet med å behandle personopplysninger? 

Du erkjenner at vi kan behandle dine personopplysninger når du gir oss tillatelse til å behandle dine personopplysninger 

for ett eller flere spesifikke formål. Denne prosessen refererer til tilfeller der du har  

  

gitt oss uttrykkelig informasjonen din gjennom nettstedet slik at vi kan avsløre dem til tredjeparter. Denne behandlingen 

er nødvendig for de legitime interessene som følges av selskapet eller den relevante tredjeparten, inkludert for å 

forbedre våre fasiliteter eller for å hevde eller forsvare juridiske rettigheter. Slik behandling kan være nødvendig for å 

overholde en juridisk forpliktelse. 

Du erkjenner følgende tilfeller der vi kan håndtere dine personopplysninger, inkludert det juridiske grunnlaget for slik 

håndtering: 

•  Hvis du spesifikt ber om det, kan vi samle inn personopplysninger og gi dem til tredjeparter som vil motta 

kontaktinformasjonen din. Dine personopplysninger kan behandles for ett eller flere spesielle formål med ditt samtykke.  

•  For at vi skal kunne svare på dine forespørsler, forespørsler eller krav angående din bruk av tjenestene, kreves det 

å håndtere dine personopplysninger. En slik prosess er nødvendig for å fremme selskapets eller en tredjeparts juridiske 

interesser. 

•  Vi behandler dine personopplysninger for å overholde de relevante juridiske forpliktelsene. 

•  Vi kan bruke dine personopplysninger til å forbedre tjenestene våre. En slik prosess inkluderer blant annet 

gjennomgang av eventuelle feillogger og andre tjenesterelaterte feilrapporter. 

•  Dine personopplysninger kan brukes til å beskytte de relevante partene mot svindel og autorisert bruk av våre 

tjenester. 

•  Personopplysninger kan brukes til å utføre og vedlikeholde flere operasjoner som støtter leveringen av våre 

tjenester. Disse operasjonene inkluderer backoffice-oppgaver, kommersielle utviklingsaktiviteter, strategiske beslutninger 

og overvåkingsmetoder. 



•  Vi kan behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler for å sikre våre 

interesser, rettigheter og eiendeler, inkludert de til relevante tredjeparter, for eksempel innlevering, utøvelse eller 

forsvar av juridiske krav. 

 

 

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter 

Du aksepterer at vi kan avsløre dine personopplysninger til tredjeparter som tjenestetilknyttede selskaper, tilknyttede 

enheter og forretningsforbindelser. Våre tjenestetilknyttede selskaper inkluderer verts- og backuplagringsleverandører, 

IP-adresseposter, brukeranalyse og statistiske og tekniske tjenester. I tillegg kan du be om at vi gir viss informasjon til 

tredjeparts Bitcoin trading hubs via e-post. I dette tilfellet vil vi forsyne disse tredjepartene med personopplysningene du 

gir oss for dette eneste formålet, og deres bruk av dine personopplysninger er underlagt deres relevante 

personvernregler. 

Du godtar videre at vi kan utlevere dine personopplysninger til føderale, statlige, lokale og andre reguleringsorganer, 

inkludert når slik utlevering er nødvendig for å beskytte våre interesser, rettigheter og eiendeler. 

  

Dessuten kan vi avsløre dine personopplysninger til potensielle investorer, kjøpere og finansiører av selskapet eller 

selskaper i gruppen av virksomheter som selskapet vårt tilhører. 

Du godtar at selskapet ikke er autorisert til å avsløre følgende: 

•  Vi har ikke lov til å navngi investorene våre. 

•  Vi er ikke autorisert til å avsløre noen firmainformasjon til noen tredjeparter relatert til en fusjon, restrukturering, 

konsolidering eller selskapets konkurs, inkludert de til våre tilknyttede selskaper. 

•  Vi har ikke lov til å avsløre selskapets transaksjoner, for eksempel salg av eiendeler til selskapet, dets komité eller 

dets tilknyttede selskaper. 

 

 

Informasjonskapsler og tredjepartstjenester 

Vi kan bruke tredjepartstjenester, for eksempel analytiske selskaper eller virksomheter som viser annonser på nettstedet 

vårt. Disse tredjepartstjenestene kan bruke informasjonskapsler og annen informasjonsteknologi, der disse 

tredjepartsleverandørene er underlagt en egen personvernpolicy. 

En "Cookie" er en liten tekstfil som kan lagres på enheten du bruker til å besøke eller få tilgang til nettstedet vårt. Vi 

bruker informasjonskapsler som lar oss samle inn data om din bruk av nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen din, 

inkludert lagring av dine preferanser og innstillinger, personalisering og distribusjon av produkter og andre tjenester som 

er viktige for din bruk av nettstedet vårt. 

Noen av informasjonskapslene vi kan bruke kalles sesjonsinformasjonskapsler som er midlertidig lastet ned til enheten 

din og bare varer til du lukker nettleseren din. Andre informasjonskapsler kan kalles vedvarende informasjonskapsler, 

som forblir på enheten din etter at du slutter å surfe på nettstedet. Disse vedvarende informasjonskapslene kan hjelpe 

nettstedet å gjenkjenne deg som en tilbakevendende besøkende når du surfer på nettstedet igjen. 

 

 

Typer brukte informasjonskapsler 

Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettstedet vårt, som kan lagres i nettleseren din avhengig av dine foretrukne 

innstillinger: 

•  "Strengt nødvendige informasjonskapsler" kreves for at brukere skal kunne surfe på nettstedet og bruke dets 

funksjoner. Disse informasjonskapslene gir deg innholdet, produktene og tjenestene du ber om. Disse 

informasjonskapslene er avgjørende for at enheten din skal kunne laste ned eller levere informasjon, for eksempel å 

navigere på nettstedet og bruke dets eksklusive funksjoner, inkludert retur til tidligere besøkte sider. Disse 



informasjonskapslene identifiserer brukere som koblet til nettstedet og samler inn dine personlige data, slik som 

brukernavnet ditt og datoen for din siste pålogging. 

•  "Sesjonsinformasjonskapsler" er midlertidige informasjonskapsler som slettes når du lukker nettleseren.  

  

•  "Funksjonsinformasjonskapsler" brukes til å gjenkjenne brukere når de kommer tilbake til nettstedet, og hjelper 

oss med å huske dine valg og preferanser. Funksjonalitet Informasjonskapsler fortsetter å eksistere når nettleseren din 

lukkes og er gyldige til det riktige tidspunktet for utløp. 

•  "Performance Cookies" brukes til å teste og justere nettstedets ytelse og gi dets samlede tall for å forbedre 

brukerens opplevelse. Disse informasjonskapslene lar oss også utføre analytiske funksjoner på nettstedet og samle  inn 

aggregerte data som ikke kan brukes til å identifisere eller kontakte brukeren. Videre varierer varigheten av disse 

informasjonskapslene; noen utløper så snart nettleseren din lukkes, mens andre har en ubestemt gyldighetstid.  

 

 

 

 

 

Blokkering og fjerning av informasjonskapsler 

Du kan endre innstillingene i nettleseren din for å blokkere og fjerne noen eller alle informasjonskapsler. For 

instruksjoner om hvordan du gjør dette for noen av de mest brukte nettleserne, klikk på koblingene nedenfor: 

•  Google Chrome 

•  Firefox 

•  Safari 

•  Internet Explorer 

Du erkjenner imidlertid at fjerning av informasjonskapsler fra nettleseren din kan føre til at noen av eller alle nettstedets  

funksjoner og funksjonalitet ikke fungerer etter hensikten. 

 

 

Oppbevaring av personopplysninger 

Med mindre en lengre oppbevaringstid er påkrevd av gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer eller rettskjennelser, vil 

selskapet bare beholde din personlige informasjon så lenge det er nødvendig for å behandle personopplysninger som 

beskrevet i denne policyen og under bruksvilkårene. 

Vi evaluerer ofte personopplysningene vi beholder for å se om noen av dem kan fjernes for å sikre at de ikke oppbevares 

lenger enn nødvendig. 

 

 

Overføring av personopplysninger til tredjeland eller internasjonal organisasjon 

Du samtykker i at vi kan overføre dine personopplysninger til internasjonale organisasjoner eller tredjeland, dvs. andre 

jurisdiksjoner enn den der du bor. I disse situasjonene vil 

  

Selskapet vil ta de nødvendige forholdsregler for å sikre dine personopplysninger og garantere at de registrerte har 

tilgang til håndhevbare rettigheter og effektive rettsmidler. 

Hvis du er bosatt i Europa eller en del av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (eller "EØS"), erkjenner du at 

disse tiltakene vil gjelde når følgende vilkår er oppfylt: 

 

 

Sikring av personopplysninger 



Vi implementerer tilstrekkelige tekniske og operasjonelle tiltak for å gi et passende nivå av beskyttelse for våre lagrede 

personopplysninger. Disse tiltakene er for uforutsigbare situasjoner, for eksempel risikoen for behandling, spesielt 

utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, korrupsjon, uautorisert utgivelse eller tilgang til innsendte, innsamlede eller 

behandlede personopplysninger. 

På grunn av juridiske eller andre forpliktelser utenfor vår kontroll, kan vi være forpliktet til å utlevere dine 

personopplysninger til tredjeparter, inkludert offentlige tjenestemenn. I disse situasjonene kan vår kapasitet til å regulere  

beskyttelsesnivået gitt til dine personopplysninger av slike tredjeparter være begrenset. 

Enhver online overføring av personopplysninger kan ikke garanteres å være helt trygg. I tråd med det kan ikke selskapet 

sikre sikkerheten til dine personopplysninger når du sender dem via internett. 

 

 

Link til tredjepartssider 

Nettstedet kan inneholde tredjepartslenker, nettsteder eller programvare. Du erkjenner at vi ikke har noen kontroll over 

slike tredjepartslenker og tjenester eller hvordan de samler inn og bruker dine personopplysninger. Derfor er vi ikke 

ansvarlige for slike tredjeparter eller deres personvern- og datasikkerhetspraksis. Denne policyen dekker ikke aktiviteter 

gjennom slike tredjeparts nettsteder eller apper. 

Vi anbefaler deg å studere personvernreglene for tredjeparts nettsteder eller applikasjoner nøye før du bruker dem eller 

avslører personlig informasjon. 

 

 

Rett til tilgang 

Du har rett til å be selskapet bekrefte om det behandler noen av dine personopplysninger. Hvis den gjør det, kan du be 

om å se denne informasjonen samt følgende: 

•  Formålet med å behandle dine personopplysninger 

•  Kategoriene for personopplysninger 

•  Mottakerne eller gruppene av mottakere som personopplysningene har blitt eller vil bli  delt til, inkludert 

mottakere i tredjepartsland utenfor EØS eller mottakere fra internasjonale organisasjoner  

•  Hvis aktuelt, varigheten av oppbevaringen av personopplysningene, og hvis ikke aktuelt, bruken av 

personopplysningene, kriteriene som brukes for å fastsette slik varighet 

  

•  Retten til å klage til et tilsynsorgan 

•  Eventuelle relevante detaljer om kilden til personopplysningene hvis de ikke ble innhentet fra deg  

•  Hvordan profileringen brukes 

•  De relevante tiltakene knyttet til overføring av data dersom personopplysningene overføres til et tredjeland 

utenfor EØS eller til en internasjonal organisasjon 

Selskapet vil gi deg en kopi av personopplysningene som det samler inn, hvor du kan bli belastet et gebyr for eventuelle 

ekstra kopier du ber om. Hvis du sender inn forespørselen din på nettet, vil materialet bli levert i en vanlig elektronisk 

form med mindre annet er spesifisert. En slik forespørsel om å få en kopi av personopplysningene må ikke krenke noen 

rettigheter og privilegier. Derfor har selskapet rett til å avvise forespørselen din hvis den bryter andres rettigheter eller 

privilegier. 

 

 

Rett til å korrigere 

Du har rett til å be om at noen av dine unøyaktige personopplysninger blir rettet av selskapet. I tråd med behandlingens 

mål, kan du fylle ut dine personopplysninger ved å sende inn nødvendig informasjon til selskapet. 

 

 



Rett til å kansellere 

Du har rett til å fjerne dine personopplysninger fra selskapets registre hvis noe av følgende skjer: 

•  Dine personopplysninger er ikke lenger nødvendige for det tiltenkte formålet med innsamling eller bruk 

•  Du tilbakekaller samtykket ditt som ligger til grunn for behandlingen, og det er ingen andre lovlige grunner for 

behandlingen 

•  Du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger hvis den er basert på våre eller en tredjeparts 

legitime interesser og det ikke er andre lovlige grunner for behandlingen 

•  Du protesterer mot bruken av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål  

•  Dine personopplysninger ble behandlet ulovlig; og 

•  Dine personopplysninger må fjernes for å overholde et lovkrav i EUs lov eller et medlemsland som er relevant for 

selskapet. Denne retten gjelder imidlertid ikke hvis behandlingen er nødvendig for å utføre en juridisk forpliktelse styrt av  

EU- eller medlemsstatslovgivningen eller når behandlingen er nødvendig for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.  

  

Rett til å begrense behandling 

Hvis noen av følgende situasjoner gjelder, har du rett til å be om at selskapet begrenser behandlingen av dine 

personopplysninger: 

•  Når du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene, for en periode som lar selskapet kontrollere 

nøyaktigheten av informasjonen din 

•  Når behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig, men du ikke har til hensikt å få dem slettet, og ber om at 

bruken av dem begrenses i stedet 

•  Når selskapet ikke lenger trenger dine personopplysninger for sine behandlingsformål, men du fortsatt trenger 

dem lagret for å etablere, forfølge eller forsvare juridiske krav 

•  Hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for selskapet eller en relevant tredjeparts lovlige 

interesser, med mindre vi viser overbevisende lovlige grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, 

rettigheter og privilegier, eller hvis vi trenger å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav 

•  Når dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring, inkludert profilering  

Anta at håndteringen av dine personopplysninger har blitt begrenset etter forespørselen din. I så fall vil slike 

personopplysninger, bortsett fra at de lagres, kun bli behandlet med ditt samtykke og for etablering, utøvelse eller 

forsvar av juridiske krav, eller for beskyttelse av enhver annen fysisk person eller juridisk enhets rettigheter, eller basert 

på en betydelig offentlig interesse for EU eller en medlemsstat. 

 

 

Rettigheter til dataoverføring 

Du har rett til å motta personopplysningene du har sendt til selskapet i et strukturert og maskinlesbart format og 

overføre dem til en annen behandler hvis: 

•  Du har samtykket til behandlingen eller hvis den er basert på en kontrakt der du er part 

•  Behandlingen utføres med automatiserte midler 

Hvis det er teknisk mulig, har du rett til å be om at dine personopplysninger overføres direkte fra selskapet til en annen 

behandlingsansvarlig for å utøve din rett til dataoverføring. Du erkjenner at din rett til dataoverføring ikke skal krenke en 

annen persons rettigheter eller privilegier. 

 

 

Rett til å protestere 

Du har rett til å protestere når som helst, basert på din spesifikke situasjon, mot hvordan dine personopplysninger 

håndteres, enten det er basert på de legitime interessene som følges av selskapet eller en tredjepart, inkludert profilering 

basert på slike lovlige bekymringer. I så fall vil vi ikke behandle dine personopplysninger videre med mindre det er 



juridiske grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og privilegier eller for etablering, håndhevelse eller 

forsvar av juridiske krav. Videre har du rett til 

  

protesterer uttrykkelig når dine personopplysninger brukes til direkte markedsføring, inkludert når profilering er relatert 

til slik direkte markedsføring. 

 

 

Endringer i denne policyen 

Vi har rett til å endre vilkårene i denne policyen fra tid til annen, med øyeblikkelig virkning. Vi kan, men er ikke forpliktet 

til å varsle deg om endringene i denne policyen, enten slike endringer er vesentlige eller relevante for deg.  

 


