Fortrolighedspolitik

Introduktion
Dette dokument er fortrolighedspolitikken for Travian Games GmbH,
Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland (herefter kaldet
”TRAVIAN GAMES”). Den gælder for alle websites, mobile apps og spil,
som drives af Travian Games GmbH (herefter kaldet “TRAVIAN GAMES”).
Såfremt et link på en webside drevet af TRAVIAN GAMES fører dig til en
anden webside, der ikke drives af TRAVIAN GAMES, eller hvis du anvender
en tredjeparts-tjeneste (f.eks. når du foretager en betaling), bør du være
opmærksom på, at denne fortrolighedspolitik ikke vil gælde for denne
tredjeparts-webside.
TRAVIAN GAMES indsamler, behandler og opbevarer de data, som du
velvilligt sender til TRAVIAN GAMES (f.eks. i standardskemaer eller på
anden vis via websider og spil drevet af TRAVIAN GAMES) via elektronisk
eller andre former for kommunikation, eller som bliver overført under
interaktionen mellem dig og websider og spil tilhørende TRAVIAN GAMES,
i henhold til følgende paragraffer og i overensstemmelse med gældende
reglementer.
Dette omfatter data, du giver til andre brugere, når du kommunikerer
med dem på websider og via spil drevet af TRAVIAN GAMES.
1.
Besøg på TRAVIAN GAMES-websider
Når du besøger en webside, der drives af TRAVIAN GAMES, vil din browser
automatisk videresende IP-adresse, browserversion, skærmopløsning og
operativsystem for den enhed, du åbnede siden med. Din browser vil også
opgive dato, tidspunkt og varighed for dit besøg på websiden samt de
forskellige sider, du åbnede under besøget. TRAVIAN GAMES bruger disse
oplysninger til optimering af deres websider og spil. Derudover anvender
TRAVIAN GAMES analyse-værktøjet Google Analytics for sine websider.
Nærmere informationer om brugen af Google Analytics finder du under 4.
d).

2.

Brug af TRAVIAN GAMES-spil

a
Registrering
Når du registrerer dig til et spil drevet af TRAVIAN GAMES, skal du
indtaste din e-mail-adresse og vælge et brugernavn og en adgangskode.
Disse data vil blive lagret vedvarende af TRAVIAN GAMES, når du
godkender det aktiveringslink, der bliver sendt til den e-mail-adresse, du
oplyste, da du registrerede. Hvis du ikke godkender aktiveringslinket,
bliver disse data slettet igen efter to uger. Undlad venligst at bruge dit
rigtige navn, en anden persons navn eller navnet på et beskyttet
registreret varemærke som brugernavn. Derudover vil TRAVIAN GAMES
tildele dig et land ud fra IP-adressen på den enhed, du oprettede kontoen
på. Disse oplysninger vil blive gemt for at gøre det muligt for os at tilbyde
dig et passende udvalg af betalingsmetoder.
Hvis du klikker på et reklamelink på en TRAVIAN GAMES-webside og bliver
ført videre til en webside drevet af TRAVIAN GAMES, vil der blive gemt en
cookie på din computer, som indeholder oplysninger om, hvilket
reklamelink du klikkede på, hvem annoncøren var, hvilket spil det var for,
på hvilket tidspunkt og i hvilket land. Derudover vil TRAVIAN GAMES på
baggrund af den fremsendte IP-adresse jævnføre dig med et land.
TRAVIAN GAMES vil anvende disse ikke-personlige data til optimering af
deres reklamekampagner og til rapporteringsformål i forhold til deres
annoncører. Cookien vil blive slettet, når aktiveringslinket er blevet
godkendt.
TRAVIAN GAMES tilbyder en tjeneste til et stigende antal spil, der gør det
muligt for dig at blive aktiveret for et spil i blot en omgang, men som med
samme spilkonto lader dig bevæge dig nemt mellem flere spilverdener
inde i det pågældende spil. Grundlaget for denne tjeneste er de data, du
opgiver, når du registrerer dig til et spil, som til dette formål bliver
opbevaret centralt af det pågældende spil.

b
Brug af spillene
TRAVIAN GAMES opbevarer og behandler dine personlige data for at
implementere den spilbrugerkontrakt, der er indgået, samt de
brugsmuligheder, der er tilknyttet til denne kontrakt (f.eks. brug af
spillene, benyttelse af support m.m.). Derudover anvender TRAVIAN
GAMES analyseværktøjerne Google Analytics og SWRVE til sine spil. Du
kan læse flere detaljer om brugen af Google Analytics og SWRVE i
oplysningerne givet under 4. d) og e). Det samme gælder, når du tilgår et

TRAVIAN GAMES-spil via en af de mobile apps, der drives af TRAVIAN
GAMES.

c
Kommunikationskanaler
De spil og websider, der drives af TRAVIAN GAMES, tilbyder forskellige
muligheder for at kommunikere med TRAVIAN GAMES eller andre spillere.
TRAVIAN GAMES bruger automatisk filtreringssystemer, der forbyder al
kommunikation, som overtræder paragraf 9 i de generelle betingelser og
vilkår for Travian Game GmbH. TRAVIAN GAMES anvender automatisk
filtreringssystemer for at blokere for massemails eller beskeder af
anstødelig, uanstændig eller racistisk natur, som glorificerer vold eller
andre tvivlsomme erklæringer eller beskeder, der reklamerer for
produkter eller tjenester. Derudover registrerer TRAVIAN GAMES brug af
kommunikationskanaler i en kort periode for at analysere og reparere
eventuelle tekniske fejl, for at garantere systemsikkerhed og -integritet
samt for at generere brugerstatistik på ikke-personlig basis. De rapporter,
der bliver genereret, indeholder data og tidspunkt for beskeden, sender og
modtager og mængden af data, der bliver sendt.
Ingen ansatte hos eller agenter for TRAVIAN GAMES læser dine beskeder
uden dit samtykke. Skulle TRAVIAN GAMES få mistanke om uretmæssig
og/eller uautoriseret brug af de forhåndenværende
kommunikationskanaler (f.eks. når en bruger anmelder en besked), så
forbeholder TRAVIAN GAMES sig ret til at undersøge den relevante
spilkonto og de beskeder, der er sendt fra den konto, og til at foretage
nødvendige handlinger, hvor det er passende.

d
Undersøgelse af spilmanipulation
TRAVIAN GAMES vil indsamle og opbevare oplysninger, der afspejler,
hvordan de websider og spil, der drives af TRAVIAN GAMES, bliver brugt,
f.eks. brugeraktiviteter inde i spillene og kommunikation mellem brugere i
spillene eller kommunikation via spilrelaterede tjenester. Dette omfatter
overvågning af spillemønstre og kontrol af mulighed manipulation af spil
med det formål at opdage misbrug eller upassende aktiviteter blandt
brugerne. TRAVIAN GAMES anvender særlige programmer til at registrere
overtrædelse af spillenes regler, f.eks. programmer, der kan registrere
brug af uautoriserede scripts. Til dette formål kan programmerne lagre IPadresser, login-data for de seneste 14 dage samt alle andre data,
browseren overfører som header-oplysninger. Ydermere har TRAVIAN
GAMES personer ansat, som er specifikt trænet til dette, og som kan være

ansatte eller freelancere, der arbejder for TRAVIAN GAMES. TRAVIAN
GAMES vil også udvælge egnede personer blandt spillerne, som har
udtrykt interesse i at udføre sådanne opgaver på frivillig basis. De
ansatte, freelancerne og de frivillige ("specifikt trænet personale") vil have
adgang til de samme data som de specialprogrammer, TRAVIAN GAMES
bruger, for at udføre deres arbejde. De specifikt trænede medarbejdere vil
også blive sat til at identificere, afsløre og straffe alle overtrædelser af de
gældende generelle betingelser og vilkår og spilregler, f.eks. ulovlig brug
af flere spilkonti eller fornærmelse af andre spillere. De specifikt trænede
medarbejdere handler udelukkende i overensstemmelse med
bestemmelser og instrukser fra TRAVIAN GAMES og har særligt til opgave
at sikre overholdelse af de gældende bestemmelser for databeskyttelse. I
forhold til behandling af personlige data kan TRAVIAN GAMES holdes
ansvarlige. Hvis TRAVIAN GAMES fastslår, at du bryder dine
kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. ved at bruge uautoriserede scripts,
forbeholder TRAVIAN GAMES sig udtrykkeligt retten til at sammenflette
din IP-adresse med andre data om dig, som TRAVIAN GAMES har
opbevaret, for at underrette dig om overtrædelsen. TRAVIAN GAMES kan
herefter træffe yderligere foranstaltninger over for den pågældende
bruger for at genetablere normal drift af spillet.

e
Intern research
TRAVIAN GAMES anvender også oplysninger opbevaret af dig eller om dig
til intern research i demografi, brugerinteresse og brugeradfærd. Brugen
af disse data foregår på anonym basis under pseudonym. Du kan til
enhver tid modsige den fremtidige anvendelse af dine data til intern
research. Vær venlig at bruge e-mail-adressen nederst for at gøre din
modsigelse gældende. Der vil i forbindelse med modsigelsen ikke opstå
yderligere omkostninger ud over selve fremsendelsesomkostningerne.

f
Betalingsbehandling
Du skal opgive yderligere oplysninger, når du foretager en betaling. Disse
data afhænger af den betalingsmetode, du vælger. TRAVIAN GAMES
tilbyder et udvalg af anonyme betalingsmetoder.
TRAVIAN GAMES vil videresende de data, der er nødvendige for at
behandle betalingen, til de serviceudbydere, der er ansvarlige for at
modtage betalingen. TRAVIAN GAMES udpeger TG Payment GmbH i
München (Tyskland) til at levere sådanne betalingstjenester. Samarbejde
med tredjeparter involverer også betalingsbehandling via eksterne

tjenesteleverandører (PayPal, betalingskort-firmaer,
mobilnetværksudbydere osv.). Disse tredjeparter er juridisk bundet til at
anvende dine data på en fortrolig og sikker måde i overensstemmelse
med gældende lovgivning, og de kan kun anvende dine data til opfyldelse
af deres kontraktmæssige forpligtelser.
Når du iværksætter en betaling, mens du spiller, vil der blive gemt en
cookie med et tilfældigt genereret id-nummer. Denne cookie er nødvendig
for at vende tilbage til spillet, når du har gennemført betalingsproceduren.
TRAVIAN GAMES har ansatte, der er ansvarlige for korrekt implementering
af betalingsbehandlingen, og de er derfor forberedt på at gøre det.
Sådanne medarbejdere handler udelukkende i overensstemmelse med
bestemmelser og instrukser fra TRAVIAN GAMES, og de har særligt til
opgave at sikre overholdelse af gældende bestemmelser for
databeskyttelse. Disse medarbejdere anvender også anonymiserede
betalingsdata for at opdage og forhindre misbrug af betalingsprocedurer. I
tilfælde af overtrædelser vil betalingsproceduren blive annulleret.
Derudover har TRAVIAN GAMES retten til at bruge de tilgængelige data for
at træffe yderligere foranstaltninger og, om nødvendigt, at inddrage
yderligere personlige data hertil.
TRAVIAN GAMES har ret til at levere data til tredjeparter, som skal levere
tilgodehavender fra brugeren til TRAVIAN GAMES, eller til tredjeparter,
der er ansvarlige for at modtage betalinger, såfremt dette er påkrævet for
at modtage sådanne tilgodehavender.

g

Brugsbaseret onlineannoncering

Ved brug af Travians website vises der reklamer, der er blevet optimerede
efter deres relevans for dig. De viste annoncører indsamler individuelt
anonymiseret data om din brugeradfærd. For eksempel indsamles der
data vedrørende de besøgte websider, de benyttede tilbud og de bannere,
der klikkes på. Ingen brugere kan identificeres personligt på baggrund af
disse data, i overensstemmelse med lovfæstede regulativer, grundet
pseudonymisering af de indsamlede data. Af tekniske årsager bruges
indsamlede IP-adresser ikke til at aktivere reklamer baseret på
brugeradfærd og er fuldt anonymiserede.
Du kan finde yderligere detaljer om, hvordan Google bruger
annonceteknologier til at bearbejde data via følgende link:
http://www.google.com/intl/dk/policies/privacy/partners

Hvis du ikke ønsker at modtage målrettet annoncering fra Google, kan du
deaktivere dette via følgende link:
http://www.google.com/ads/preferences
Det Travian-website, du besøger, bruger følgende tjenester eller
tjenesteudbydere:
-

-

Google AdSense, en tjeneste der integrerer annoncering fra Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google Ad Exchange, en tjeneste der integrerer annoncering fra
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Tyskland
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamborg,
Tyskland

Desuden tillader vi andre tredjeparter, såsom mediebureauer, at sætte
cookies for at analysere brugen af onlineannoncering og præsentere dig
med målrettet annoncering, baseret på dine præferencer, på vores
websites. Ydermere gør dette mediebureauerne i stand til så præcist som
muligt at henvende sig til målgrupperne for deres annoncører uden
annoncespild. Derved frembringes anonyme statistikker og dataene
bruges til markedsundersøgelsesformål. Dataene kan ikke bruges til at
identificere et individ.
Vores Travian-websites bruger også "konverteringssporingspixels" fra
Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA,
www.facebook.com (“Facebook”) og/eller Twitter International Company,
The Academy 42, Pearse Street, Dublin 2, Irland, http://www.twitter.com
(“Twitter”) og/eller Google AdWords, Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, www.google.com/adwords
(“Google”). Dette redskab gør os i stand til at spore brugeres adfærd, når
de er blevet videresendt ved at klikke på en partners annonce på et af
udbyderens websites. Dette betyder, at vi er i stand til at registrere
effektiviteten af Facebook- eller Twitterannoncer eller Google ads til
statistiske formål eller til markedsundersøgelser. Dataene, der indsamles
på denne måde, er anonyme. Vi kan derfor ikke se nogle personlige data
tilhørende en bestemt bruger. De indsamlede data bliver dog opbevaret
og bearbejdet af Facebook, Twitter eller Google. Vi vil informere dig om
dette i overensstemmelse med den information, der er tilgængelig for os
på tidspunktet. Facebook, Twitter og Google kan kombinere disse data
med din Facebook-, Twitter- eller Googlekonto og bruge dataene i
overensstemmelse med deres egne databeskyttelsespolitikker på

https://www.facebook.com/about/privacy/
eller
https://twitter.com/privacy
til deres egne annonceringsformål.
Konverteringssporing gør det muligt for Facebook, Twitter, Google og
deres respektive partnere at vise dig reklamer både inden- og udenfor
Facebook, Twitter eller Google Display Network. I begge tilfælde gemmes
der også en cookie på din computer til formålet.
Klik her, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til dette:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
eller
https://twitter.com/settings/security.

h

Brug via en tredjepartsplatform; mobilsporing

Vi benytter mobilsporingsteknologier for løbende at forbedre og optimere
vores tilbud. Vi benytter tjenester fra adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a,
10405 Berlin, Tyskland (www.adjust.com) til dette formål. Ved at bruge
disse tjenester indsamler vi statistisk data omkring, hvordan vores
websites bruges, for hele tiden at forbedre vores tilbud. Hvad angår
brugen af vores apps, modtager vi information fra dine mobile enheder,
som vi registrerer og evaluerer. Følgende data indsamles derved: IPadresser som øjeblikkeligt anonymiseres, MAC-adresser, anonymiseret
enheds-ID (IDentifier For Advertisers - IDFA eller Google Annonce-id GAID), type af webbrowser, sprog, internetserviceudbyder,
netværksstatus, tidszone, URL for adgangs- og udgangssiden, brugt tid og
dato for adgang, clickstream-data og anden statistisk information om
brugen af vores tjenester. Et individ kan ikke identificeres på baggrund af
disse data. De data, der indsamles på denne måde, bruges til at oprette
anonyme brugs-profiler. De data, der indsamles ved brug af
sporingsteknologi, bruges ikke til at identificere den besøgende på disse
websites personligt uden vedkommendes samtykke. Indsamlingen og
opbevaringen af data kan forhindres med effekt fremover ved at tilpasse
indstillingerne i din mobilenhed som beskrevet i sektion 8.

3.
Videresendelse af dine data til tredjeparter
TRAVIAN GAMES vil i visse tilfælde videresende dine personlige data til
følgende tredjeparter:






Betalingsudbydere (se ovenfor)
IT-tjenesteudbydere (f.eks. e-mail-udbydere, host-leverandører)
Databasetjenester (f.eks. analyse af reklamekampagner)
Tilknyttede selskaber (f.eks. betalingsdata til TG Payment GmbH)
Statslige bureauer (f.eks. undersøgelsesmyndigheder)

Sådanne tredjeparter er juridisk bundet til at bruge dine data på fortrolig
og sikker vis og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Tredjeparterne kan kun bruge dine personlige data, hvis de er påkrævede
for at opfylde kontrakten, eller der er juridisk basis for denne adgang.
Ydermere vil TRAVIAN GAMES kun lade tredjeparter kontakte dig med
reklameformål med dit udtrykkelige forudgående samtykke, og TRAVIAN
GAMES vil i dette tilfælde videresende din e-mail-adresse til sådanne
tredjeparter.

4.

Tekniske elementer

a
Cookies
Cookies er små filer, der gør det muligt for TRAVIAN GAMES at registrere
visse oplysninger om din enhed, for eksempel for at identificere dig, når
du besøger en webside igen eller for at generere statistik. De fleste
cookies bliver slettet automatisk, når du lukker browseren eller forlader
websider eller spil, der drives af TRAVIAN GAMES. Visse cookies kan
imidlertid blive liggende i en længere periode. Afsnittene foroven beskriver
i yderligere detaljer, hvordan TRAVIAN GAMES anvender cookies.

b
Webmarkører
TRAVIAN GAMES bruger "webmarkører" (også kendt som "clear GIFs",
"web bugs" osv.). En webmarkør er et link på en webside, som peger hen
til et lille grafisk billede. Når websiden bliver åbnet med det indlejrede
link, vil der automatisk blive anmodet om det lille grafiske billede.
TRAVIAN GAMES bruger webmarkører for at optimere websider og til
reklamekampagner ved at tælle eller registrere antallet af besøg på
specifikke websider, hvis og når en e-mail blev åbnet osv. Afsnittene

ovenfor beskriver i yderligere detaljer, hvordan TRAVIAN GAMES bruger
webmarkører.

c
Sociale plug-ins
TRAVIAN GAMES bruger sociale plug-ins på deres websider og spil, såsom
Facebooks “Synes godt om”-knap eller Facebook Connect og Googles
“Google +1”-knap. En fælles funktion for de sociale plug-ins er, at når du
åbner en TRAVIAN GAMES-webside, der bruger et socialt plug-in, vil de
samme data blive videresendt til udbyderen af det sociale plug-in, som
når du åbner udbyderens side direkte. Hvis du for eksempel åbner en
udbyders webside, der har Facebooks “Synes godt om”-knap indlejret, vil
Facebook modtage din IP-adresse, browserversionen, operativsystemet på
den enhed, du har åbnet siden med, og linket til den webside, der
indeholder “Synes godt om”-knappen. Dette sker også, selvom du ikke
har brugt nogen af de tjeneste, sådanne udbydere leverer. Hvis et plug-in
er leveret af Facebook eller Google, vil de ovennævnte data blive overført
til USA.
Yderligere oplysninger vil blive videresendt, hvis du er logget på en af
disse tjenester og/eller bruger det sociale plug-in, mens du åbner
websiden. Forhør dig venligst med den relevante udbyder om, hvilke data
der i dette tilfælde bliver videresendt.

d
Google Analytics
TRAVIAN GAMES bruger web-værktøjet Google Analytics til sine websider
og spil og spilhjemmesider. Google Analytics muliggør evalueringen af dit
besøg på TRAVIAN GAMES’ spil og websider via cookies. I denne proces
indsamler Google Analytics data ved hjælp af page views, dvs. tekniske
egenskaber for den enhed, der bliver brugt til at besøge websiden, samt
dine aktiviteter i forbindelse med TRAVIAN GAMES’ spil og websider. Disse
data bliver evalueret af Google Analytics i henhold til Google Analytics’
forpligtigelse over for TRAVIAN GAMES, for på denne basis at udarbejde
rapporter, som bl.a. konstaterer, fra hvilken URL en webside eller et spil
af TRAVIAN GAMES bliver brugt, fra hvilket omtrentlige geografiske sted
en webside eller et spil af TRAVIAN GAMES bliver besøgt, hvor lang tid et
besøg af en webside eller et spil af TRAVIAN GAMES varer og en oversigt
over besøgets forløb. TRAVIAN GAMES har konfigureret anvendelsen af
Google Analytics således, at den sidste oktet af din IP-adresse bliver
slettet, før den gemmes inden for Europa. Du kan forhindre brugen af
cookies ved hjælp af dine browserindstillinger, dog kan dette forringe

brugen af TRAVIAN GAMES’ spil og websider. Alternativt kan du
downloade og installere det følgende plug-in til din browser
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), som vil anvise
JavaScript-Coden fra Google Analytics til ikke at fremsende informationer
om besøget af TRAVIAN GAMES’ spil og websider til Google Analytics.

e
SWRVE
TRAVIAN GAMES bruger webanalyseværktøjet SWRVE til sine spil. Til
dette formål bruges der kodefragmenter i spillets eller de mobile apps'
kildekode, som aktiveres, når du udfører en bestemt handling, specificeret
af TRAVIAN GAMES (f.eks. tilmelding, aktivering, login, kontosletning, køb
af credits osv.). Med aktiveringen bliver følgende data sendt til SWRVEserverne beliggende i EU: navn på spillet eller websitet, spillets
landsversion, et tilfældigt genereret og anonymiseret ID-nummer for din
konto, et ID-nummer, der er defineret for den specificerede handling,
beskrivelse af den specificerede handling, tidsstempel, browsersessions-ID
og IP-adresse. Hvis du tilgår et af TRAVIAN GAMES-spillene via en mobilapp, overføres følgende data også: netværksstatus (f.eks. 3G, Wi-Fi),
styresystem (uden versionsnummeret) og hvorvidt enheden er en
smartphone eller en tablet. SWRVE analyserer disse data i det omfang
dets kontrakt med TRAVIAN GAMES angiver for at udarbejde rapporter,
der viser, hvordan et spil eller en mobil-app bruges. I tilgift bruger SWRVE
de overførte data i en anonymiseret og samlet form til at levere generelle
konstateringer vedrørende brugeradfærd til TRAVIAN GAMES og andre af
SWRVE's kunder. Ud over denne brug i en anonymiseret og samlet form,
gemmer og bruger SWRVE udelukkende de data, der overføres fra
TRAVIAN GAMES i det omfang dets kontrakt med og anvisninger fra
TRAVIAN GAMES angiver. Du kan gøre indsigelse mod denne
dataindsamling og -opbevaring når som helst med effekt fremover. Send
din indsigelse til e-mailadressen angivet herunder. Der vil ikke blive pålagt
yderligere omkostninger for en indsigelse end omkostningerne ved at
sende indsigelsen.

f

Push-meddelelser

Hvis du har aktiveret den tilsvarende indstilling på din mobile enhed, kan
det forekomme, at TRAVIAN GAMES sender push-meddelelser til din
mobile enhed for at dele opdateringer til spil og andre relevante nyheder.
Du kan administrere dine push-meddelelser på "Indstillinger"-siden i
mobilappen eller i din enheds indstillinger.

5.
Fortrydelse af samtykke
Du kan fortryde dit samtykke når som helst, medmindre TRAVIAN GAMES
behandler dine personlige data i forbindelse med kontraktmæssige og
juridiske formål. Hvis fortrydelsen drejer sig om modtagelse af
spiloplysninger eller andre e-mails, indeholder alle spiloplysninger eller
andre e-mails sendt til dig mulighed for at nægte modtagelse af yderligere
spiloplysninger eller e-mails. Der er ingen andre udgifter forbundet med
fortrydelse bortset fra dem, der er forbundet med at fremsende denne.
6.
Rettelser i eller sletning af personlige data
Du kan rette i dine personlige data når som helst (f.eks. for at opdatere
eller korrigere dem) eller slette dem fuldstændigt. Bemærk venligst, at
TRAVIAN GAMES ikke vil kunne godkende din sletningsanmodning, hvis
den er i konflikt med forpligtelser til at bevare fortegnelser eller med
TRAVIAN GAMES' eller tredjeparters juridiske interesser. Hvis du vil have
TRAVIAN GAMES til at rette dine personlige data eller indstille brugen af
dine data, skal du venligst kontakte TRAVIAN GAMES på
privacy@traviangames.com. TRAVIAN GAMES vil derefter foretage de
anmodede ændringer eller slette dine data så hurtigt som muligt.
TRAVIAN GAMES skal imidlertid minde dig om, at visse foranstaltninger af
tekniske eller organisatoriske årsager stadig kan blive truffet, efter at du
har indsendt din sletningsanmodning, såfremt sådanne foranstaltninger
allerede er iværksat, men ikke gennemført på det pågældende tidspunkt.

7.
Oplysninger om personlige data
Ved anmodning vil TRAVIAN GAMES informere dig om alle de personlige
data om dig, der bliver opbevaret gratis. Disse oplysninger vil blive sendt
til dig i elektronisk form, sædvanligvis via e-mail.

8.

Deaktivering af dit sporings-ID

For Apples mobile enheder: Åbn indstillingerne på din mobile enhed (dvs.
iPhone eller iPad), og vælg menupunktet "Anonymitet". Du kan deaktivere
annoncesporing under "Annoncering".
For Androidenheder: Åbn indstillingerne i din appliste, og tryk på
annonceknappen. Du kan deaktivere Google annonce-id'et, når
annoncevinduet er åbnet.

9.
Endelige bestemmelser
TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til at rette deres
fortrolighedspolitik når som helst, men TRAVIAN GAMES vil altid
overholdende gældende lovgivning for databeskyttelse.

Såfremt du har generelle spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik
og om databeskyttelse hos TRAVIAN GAMES, skal du venligst kontakte os
på nedenstående adresser. Hvis det er muligt, skal du venligst kontakte
os via den e-mail-adresse, du oplyste, da du registrerede dig i spillet.

E-mail:
privacy@traviangames.com

Postadresse:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22
80807 Munich

Dateret: 1. august, 2015

