
Vilkår
Denne appen gir deg forenklet tilgang til Sport Norge sitt fordelsprogram. Dette programmet er en avtale 
mellom ditt idrettslag og Sport Norge, og sikrer fordeler for klubben og klubbens medlemmer. Som medlem i 
klubben har du fordelspriser. Du må ikke bruke appen, men det vil forenkle prosessen.

Dersom du aksepterer det, vil du motta varslinger fra appen. Disse kan inneholde tilbud som gjelder for 
enkelte klubber. Du kan når som helst slå av slike varslinger i innstillingene på din enhet.

Vi vil sjekke ditt klubbmedlemskap opp mot klubbens medlemslister for å forsikre oss om at du er medlem. 
Dette er noe vi vil gjøre med jevne mellomrom i en automatisert prosess.

Appen og din konto er personlig, og kun til personlig bruk. Brudd på dette punktet kan føre til utestengelse. 

Personvern
Dataen vi behandler er navn, epost, mobilnummer, klubbtilhørighet, idrettstilhørighet og anonyme analysedata.

Denne informasjonen brukes utelukkende til å tilby deg tjenesten, og vil aldri bli utlevert til utenforstående. 
Vi vil aldri selge, gi bort eller bytte denne informasjonen mot noe, eller til noen, med mindre vi blir pålagt av 
loven til å gjøre det.

Informasjonen vil bli lagret i våre systemer så lenge du benytter tjenesten, og vi sletter all informasjon om deg 
når du velger å slette din konto. Dette kan du enkelt gjøre fra appen.

Vi benytter oss av krypterte servere og andre sikkerhetstiltak i henhold til norsk personvernlovgivning og GDPR 
artikkel 32, for å lagre informasjonen din, slik at den ikke kan benyttes av uvedkommende.

Informasjonen behandles av vår databehandler, Picapoint Studio AS. De er underlagt taushetsplikt og en data-
behandleravtale som sikrer din informasjon i henhold til norsk personvernlovgivning.

Anonymisert analysedata
Denne appen samler anonymt inn en del data fra brukerne. Eksempler på dette kan være tid brukt i appen, 
telefonmodell, bruksmønstre, osv.

Dette gjør vi for å ha mulighet til å sørge for at appen fungerer best mulig. 
Eks:
Dersom det for eksempel viser seg at mange brukere legger igjen mye tid på et bestemt sted i appen, kan dette 
indikere at ting går sakte her, eller at noe ikke fungerer. Om vi for eksempel ser at brukere med Android-tele-
foner avslutter appen uventet, kan dette fortelle oss at det er problemer med den plattformen. 

Markedsføring
Ved å registrere deg i appen, gir du oss tillatelse til å bruke informasjonen du oppgir til å servere deg relevant 
markedsføring fra Sport Norge. For eksempel relevante produkter som er på tilbud. 

Vi vil ALDRI selge informasjonen til noen andre, og det vil bare være vi som viser deg annonser basert på infor-
masjonen du oppgir.

Nyhetsbrev 
Dersom du gir oss tillatelse til å sende deg nyhetsbrev, vil vi sende deg produkttester, eksklusive epost-tilbud, 
informasjon om endringer i åpningstider, etc. Dette vil være en fin blanding av relevant informasjon, artikler og 
tilbud og markedsføring. 

Vi vil aldri selge din informasjon til noen andre. 
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