
 

 

Privatlivspolitik 

 

1. INDLEDNING 

Denne privatlivspolitik og dette samtykke beskriver, hvordan Pointvoucher (herefter benævnt "PV” eller "vi”) 
indsamler og behandler dine personlige oplysninger, når du opretter en brugerprofil (herefter benævnt 
"Bruger") i PV's spil (herefter benævnt "Spil" eller "Spillet"). Desuden beskriver den det samtykke, du giver PV 
til at behandle dine personlige oplysninger. 

2. DATAANSVARLIG 

Når vi indsamler personlige oplysninger fra dig eller om dig fra en tredjepart, er den dataansvarlige for disse 
indsamlede personlige oplysninger: 

WR Services ApS 

Mølbakvej 5 

8520 Lystrup 

CVR-nr.: 36898623 

E-mail: info@pointvoucher.com 

3. OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL 

Det er muligt at oprette en Bruger og et log-in via din Facebook-konto. Det er dog ikke et krav for at kunne 
spille et PV-spil. 

Du skal være mindst 16 år for at oprette en Bruger i et PV-spil. Hvis du ikke er mindst 16 år, kan du ikke 
oprette en Bruger. 

4. PERSONLIGE OPLYSNINGER INDSAMLET AF PV 

Hvis du vælger at oprette en Bruger, giver du samtykke til, at vi indsamler relevante personlige oplysninger 
om dig fra din Facebook-profil. Afhængig af de personlige oplysninger, du har valgt at lægge på din 
Facebook-profil, kan dette være e-mailadresse, navn, fødselsdag, køn og land. Hvis du ikke har lagt disse 
oplysninger på Facebook, bliver du bedt om at angive de ovennævnte personlige oplysninger senere i 
registreringsprocessen. Du vil altid blive bedt om at angive din e-mailadresse. Vi indsamler ikke oplysninger 
om dine Facebook-venner, og vi indsamler ikke følsomme oplysninger om dig. 

Vi anvender ovennævnte personlige oplysninger til at håndtere din relation til PV og PV's partnere, herunder 
håndtere udstedelsen af vouchere baseret på din spilleaktivitet hos os samt sende dig målrettet reklame, 
herunder nyhedsbreve.  

Når du spiller et Spil via din Bruger, indsamler vi oplysninger om dit fremskridt i Spillet, point (som, afhængig 
af spillet, kan have forskellige navne), som du har optjent i Spillet, samt hvor længe du aktivt har spillet 
Spillet. Vi indsamler oplysninger fra alle spil stillet til rådighed af PV, som du logger ind på, og registrerer, 
hvilket Spil oplysningerne vedrører. Vi skal bruge disse oplysninger for at kunne overholde vores aftale med 
dig, når du anvender Spillet, og til at beregne de vouchere, du kan indløse. 

Vi indsamler også tekniske oplysninger om fabrikat, version, IP-adresse, browser-type, version og sprog for 
den hardware eller software, du bruger for at tilgå Spillet eller vores website; oplysninger om, hvordan du 
anvender Spillet eller websitet, herunder hvor mange klik du foretager, hvilke sider du går ind på og 
rækkefølgen heraf og hvor længe, samt tidspunktet og data for denne anvendelse. Vi indsamler desuden 

mailto:info@pointvoucher.com


 

 

oplysninger om henvisnings- og exit-sider. Vi anvender disse oplysninger til at forbedre vores website og Spil, 
rette fejl og foretage tilpasninger til dig samt til at forbedre den support, vi yder dig. 

Desuden indsamler vi oplysninger om din kontostatus hos PV, dvs. hvornår du indløser vouchere for dine 
point, og hos hvilke af vores partnere du indløser vouchere. Vi anvender disse oplysninger til at håndtere din 
relation til PV og PV's partnere og til at forbedre udvalget af vouchere samt til at administrere din konto med 
point og indløste vouchere. 

Vi indsamler desuden oplysninger om de former for samtykke, du har givet. 

5. MODTAGERE 

Hvis du anvender et spil, som specifikt hører under en af PV's partnere – fx en forlystelsespark – videregiver 
vi nogle af de personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig, til denne partner. Disse omfatter 
oplysninger om dit samtykke til denne privatlivspolitik og generelle vilkår og betingelser samt oplysninger om 
e-mailadresse, navn, fødselsdag, køn og land. 

Efter modtagelsen af disse personlige oplysninger fra os er modtageren den dataansvarlige for oplysninger 
modtaget fra os, og PV har ikke længere kontrol over disse oplysninger. 

6. OPBEVARINGSFRIST 

Vi gemmer personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, så længe du har en relation til PV, hvilket betyder, så 
længe du anvender et af vores spil. 

Hvis din Bruger lukkes – uanset om du selv eller PV gør det – sletter vi alle dine personlige oplysninger. Hvis 
du prøver at logge ind, efter at dine oplysninger er blevet slettet, skal du oprette en ny Bruger. 

7. DINE RETTIGHEDER 

Du har ret til at få oplyst af os, hvilke personlige oplysninger om dig vi behandler (ret til adgang), til hvilke 
formål, til hvilke modtagere vi videresender dine oplysninger, opbevaringsperioden samt de oplysninger, vi 
har om kilderne til disse oplysninger. Du kan bede om at få en oversigt over de oplysninger, vi behandler om 
dig. Du kan anmode om at få denne oversigt i en maskinlæsbar elektronisk form (ret til dataportabilitet). 

Hvis du opdager, at nogen af de oplysninger om dig, vi behandler, ikke er korrekte, har du ret til at bede os 
om at rette disse oplysninger (ret til berigtigelse).  

Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler dine oplysninger (ret til at 
tilbagekalde samtykke). Hvis du tilbagekalder dit samtykke, sletter vi din Bruger eller anonymiserer 
oplysningerne, hvorefter du ikke længere vil kunne anvende alle funktionaliteterne i Spillet, og vi ikke 
længere kan identificere dig. Hvis du på det tidspunkt, hvor du tilbagekalder dit samtykke, har en positiv 
pointkonto, dvs. point, som du kunne have indløst som en voucher, vil disse point være tabt. Vi råder dig til 
at indløse alle point, før du tilbagekalder dit samtykke. 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at vi anvender dine personlige oplysninger til direkte 
markedsføring, og du kan indgive en klage til den relevante nationale tilsynsmyndighed. 

Når du kontakter os med hensyn til din ret til berigtigelse, din ret til at tilbagekalde samtykke, din ret til 
indsigelse, eller hvis du ønsker at rejse retskrav mod os, kan du bede os begrænse behandlingen af dine 
personlige oplysninger til kun at omfatte lagring. En sådan begrænsning bliver ophævet på din anmodning, 
når vi har efterkommet eller afvist din anmodning. 

I det omfang det med rimelighed er muligt, vil vi informere de modtagere, som vi har videregivet dine 
personlige oplysninger til, om din tilbagekaldelse af samtykke og eventuel anmodning om berigtigelse eller 
begrænsning af behandling, som vi har efterkommet.  



 

 

Når du kontakter os med hensyn til dine ovennævnte rettigheder, skal du være indstillet på at identificere 
dig, fx ved at indsende anmodningen fra den e-mailadresse, vi har registreret. Vi kan have yderligere krav til 
identifikation af dig, så vi kan være sikre på din identitet, inden vi behandler din anmodning.  

8. SIKKERHED 

For at beskytte dine personlige oplysninger mod tab og uberettiget behandling eller adgang har PV indgået 
aftale med sine databehandlere, således at der er etableret hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger. PV vil altid søge at sikre dine personlige oplysninger på en måde, som med 
rimelighed kan forventes, men kan dog ikke garantere, at dine oplysninger altid er sikre. 

9. ÆNDRINGER 

Hvis vi ændrer denne Privatlivspolitik, bliver du bedt om at godkende den ændrede version af 
Privatlivspolitikken, herunder de forskellige former for samtykke beskrevet heri, næste gang du tilgår Spillet 
via din Bruger. 

Hvis du ikke godkender den ændrede version af Privatlivspolitikken, kan du ikke længere spille Spillet med 
din Bruger, og du har ikke adgang til din Bruger. 

10. SAMTYKKE 

Når du opretter en Bruger i et Spil fra PV, bliver du specifikt bedt om dit samtykke til denne Privatlivspolitik 
samt vilkårene indeholdt heri, herunder dit samtykke som beskrevet i disse vilkår. 

Hvis du ikke giver dit samtykke til Privatlivspolitikken, kan du ikke længere spille Spillet med din Bruger, og du 
har ikke adgang til din Bruger. 

 


