Personopplysningspolicy for re:member reward via Awardit Market2Member, 2022-0701
For å benytte de tjenester ("Tjenesten") Awardit Market2Member AB gir forutsettes det at
brukere avgir visse personopplysninger. Under beskrives i hvilke tilfeller personopplysninger
samles inn og hvordan de brukes i forbindelse med brukeren av Tjenesten. Gjennom å
registrere seg for bruk av Tjenesten, godkjenner brukeren ("Kunden") innsamling,
bearbeiding og anvendelse av personopplysninger som beskrevet under.
Innsamling av personopplysninger
I forbindelse med innlogging oppgir Kunden visse personopplysninger, de fire siste sifrene i
kortnummeret, fødselsdato og postnummer. Ved bruk av Tjenesten innsamles også ytterligere
opplysninger som er knyttet til teknisk utnyttelse av Tjenesten. Opplysninger som samles inn
er:




Tidspunkt for innlogging av Tjenesten
Klikk på knapper og lenker i Tjenesten
Dato, tidspunkt, ordreverdi, butikknavn, ordrenummer og cashback-beløp ved kjøp via
Tjenesten

Bruk av personopplysninger
Innsamlede personopplysninger brukes i forbindelse med kundesupport og for å spore kjøp,
utbetale cashback, ved kjøp via tjenesten og for å kommunisere tilbudet til Kunden.
Opplysningene brukes også for å forhindre misbruk av Tjenesten. Awardit Market2Member
kan kjøpe/leie tjenester av foretak som leverer tjenester på vegne av dem. Disse foretakene
kan eksempelvis være webbhotell, foretak som arbeider med å sende ut informasjon eller
arbeider med systemutvikling av Tjenesten. Foretaket får også tilgang til personopplysninger
som de behøver for å levere tjenester for Awardit Market2Members regning. De er bundet av
konfidensialitetsavtaler og får ikke bruke informasjon for annet formål. Kunden kan ved hvert
tilfelle reservere seg mot fremtidige utsendelser med kommunikasjon om Tjenesten eller
tilbud tilknyttet Tjenesten.
Utlevering av personopplysninger
Personopplysninger registrert via Tjenesten blir aldri solgt, utleid, delt eller på annen måte
distribuert eller gjort tilgjengelig for tredje part, bortsett fra når det kreves av juridiske eller av
lovbestemte grunner.
Granskning av personopplysninger
Kunden har rett til, etter skriftlig søknad, å få informasjon om hvilke personopplysninger som
er knyttet til seg, og kan be om retting av disse opplysningene. Forespørsel om rettelse av
personopplysninger gjøres via e-post til dataskyddsombud@market2member.com.
Cookies
Awardit Market2Member bruker cookies i og for levering av Tjenesten. Cookies er små
tekstfiler som samles midlertidig i datamaskinens internminne eller lagres på harddisken ved

bruk av Tjenesten. Cookies brukes som en del i å spore kjøpstransaksjoner som gjennomføres
via Tjenesten og for å gjøre Kundens bruk av Tjenesten lettere. Gjennom å endre innstillinger
i Kundens webbleser kan cookies deaktiveres, men dette kan gjøre det vanskelig å bruke
Tjenesten og føre til at kjøp ikke spores og cashback ikke registreres på Kundens konto.
Beskyttelse av personopplysninger
For å beskytte lagrede personopplysninger som ikke vises på Websiden brukes kryptering
(AES256) og sikkerhetsmetoder som i henhold til Awardit Market2Members evaluering gir
tilstrekkelig beskyttelse mot uønsket tilgang og bruk.
Avregistrering
Kunder som ikke vil at Awardit Market2Member skal fortsette å behandle og lagre deres
personopplysninger skal meddele Market2Member dette gjennom å avregistrere seg for videre
bruk av Tjenesten. Avregistrering innebærer at Kunden ikke lengre kan bruke Tjenesten og
opptjent cashback som ikke er utbetalt vil ikke kunne utbetales.
Beskyttelse av personopplysninger
Tjenesten re:member reward drives av Awardit Market2Member AB, org.nr. 556743-0169,
med postadresse Snickarbacken 2, 111 39, Stockholm, Sverige. Behandling av
personopplysninger i forbindelse med bruk av Tjenesten skjer på oppdrag av Entercard AS
Norge, org.nr. 919 061 545, Dronning Eufemias gate 6B, 0191 OSLO, der Awardit
Market2Member AB opptrer i rollen som persondataassistent. Spørsmål vedrørende Tjenesten
kan stilles via Tjenestens supportskjema https://remember.no/reward/kontaktskjema-reward/.
For spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger vennligst kontakt re:member på
telefon: 73 89 77 55, eller gjennom sikker melding via re:members nettbank.

