
 

Dynamisk anpassad reklam 
Sappa erbjuder, via Sappas streamingtjänst Sappa Play, TV-kanaler och programinnehåll från flera 
programbolag. Däribland de programbolag som anges nedan (”Programbolag”). När du använder Sappa 
Play behandlar Programbolaget och Sappa vissa personuppgifter om dig för att kunna tillgängliggöra 
programinnehållet. Programbolaget är personuppgiftsansvarig för denna behandling och vill därför 
tillsammans med Sappa informera dig om behandlingens omfattning och syfte. 
 

Tillhandahållande av reklam 

Dina uppgifter behandlas 1) för att undvika att samma reklamfilm visas flera gånger under samma 
program samt 2) för att visa reklam som är relevant för dig. De uppgifter som behandlas är din IP-adress 
och ett kund-id som skapats för detta ändamål. Utöver det behandlas information om vilken typ av 
enhet du använder (tex dator, surfplatta, eller mobiltelefon) och enhetens ungefärliga geografiska 
position samt vilket programinnehåll och vilken tv-kanal du tittar på (uppgifter om tittarhistorik 
behandlas ej). 
 

Uppföljning av reklam 

Dina uppgifter behandlas för att mäta hur och i vilken omfattning en enskild reklamfilm har visats för att 
Programbolaget ska kunna erbjuda annonsörerna bra annonsutrymme. De uppgifter som behandlas för 
detta ändamål rör i vilket program och i vilken tv-kanal som reklamfilmen visades, hur länge filmen 
visades och vilka tekniska inställningar (tex ljud och bild) enheten hade under visningen. 
 

Tittarstatistik 

Enhetens IP-adress behandlas för i syfte att ta fram tittarstatistik avseende enskilda program som visas.  

Programbolaget och Sappa utför behandlingarna baserat på Programbolagens berättigade intresse av 
att behandla uppgifterna för de ändamål som anges ovan.  

Uppgifterna kan, inom ramen för ovan beskrivna ändamål och syfte, komma att lämnas ut till 
Programbolagets koncernbolag samt leverantörer och partners som Programbolaget och Sappa anlitar 
för att utföra uppgifter åt Programbolaget (såsom IT-tjänster eller mättjänster för analys eller statistik). 
Uppgifterna som behandlas för uppföljning av reklam kan även komma att lämnas ut till annonsörer vars 
reklamfilm har visats i Sappa Play.  

I det fall uppgifterna lämnas ut till bolag som finns utanför EU/EES (tredje land) vidtar Programbolaget 
nödvändig åtgärd för att säkerställa att överföringen till sådant tredje land är tillåten enligt lämplig 
personuppgiftslagstiftning (i enlighet med GDPR-lagstiftningen fr.o.m 25 maj 2018).  

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att Programbolaget ska uppfylla dess 
ändamål för behandlingen. Vanligtvis raderar Programbolaget personuppgifterna inom 30 dagar från 
det att Programbolaget tar del av uppgifterna. 

Du har följande rättigheter i förhållande till respektive Programbolag: 

• Rätt att begära ut tillgång till personuppgifter (registerutdrag) 

• Rätt att få felaktiga personuppgifter rättade 

• Rätt att begära att personuppgifter raderas 



 

• Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter 

• Rätt att begära att behandlingen av begränsas 

• Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten i det fall du anser att Programbolagets 
behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
 

Nedan angivna Programbolag är personuppgiftsansvariga 

TV4 Media AB (556802-5646)  
Dataskyddsombud: dpo@tv4.se  
(Kanalerna TV4, Sjuan, TV12)  

Viaplay Group Sweden AB (556304-7041)  
Dataskyddsombud: dpo@viaplaygroup.com  
(Kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10)  

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, eller önskar mer information om hur dina personuppgifter 
behandlas, vänligen kontakta relevant Programbolag på via nedan kontaktväg: TV4 Media AB: 
dpo@tv4.se  

Viaplay Group Sweden AB  
dpo@viaplaygroup.com 

 

Vill du begränsa insamlingen av data till tittarstatistiken kan du läsa mer om detta HÄR.  

Denna text uppdaterades senast 2022-12-29 och kan komma att uppdateras från tid till. Denna text 
uppdaterades senast 2022-12-29 och kan komma att uppdateras från tid till. 
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