
PRIVACY POLICY FOR BRUK AV TJENESTER FRA QUIZTRO AS 

 
GENERELT 
Denne tjenesten er laget av Quiztro AS. Det koster ingenting å registrere seg som bruker eller laste ned 
appen. For å spille quiz må du enten kjøpe en engangsquiz eller abonnere på månedlig basis. Prisene 
blir oppgitt før du kjøper eller abonnerer. Den personlige informasjonen vi innhenter av deg som 
bruker vil ikke bli delt med noen tredjepart. For ytterligere vilkår, se “Info”-seksjonen her i appen, og 
“Vilkår og Betingelser” som det linkes til derfra. 

INFORMASJONSINNSAMLING 
For å gi deg en best mulig brukeropplevelse, og for å identifisere deg som bruker, krever vi en epost-
adresse, fornavn og etternavn fra deg - enten du registrerer deg direkte hos oss eller via en tredjeparts 
innlogging som f.eks. Facebook (som du autorisererer der og da). Ved betaling med Vipps krever vi 
også ditt telefonnummer. Vi lagrer ingen betalingsinformasjon fra deg, men avhengig av hvilken 
betalingsløsning du benytter, vil denne leverandøren lagre nødvendig informasjon for å få gjennomført 
betalingen. 

LAGRING AV DATA 
Vi sletter all data tilknyttet din personlige identitet når du ikke lenger er bruker hos oss. Ønsker du at vi 
sletter din brukerprofil fra våre systemer kan du bare ta kontakt på post@quiztro.no.  

COOKIES 
Vi benytter cookies kun for å gi deg en bedre brukeropplevelse, ved å sjekke om du tidligere har vært 
logget inn hos oss, så du slipper å logge inn manuelt hver gang. Annet enn dette kan det i noen tilfeller 
være tredjeparts-aktører som Facebook (om du har logget inn via din Facebook-konto), som benytter 
cookies. 

TJENESTELEVERANDØRER 
Vi kan engasjere tredjeparts selskap (f.eks. apputviklere) eller personer for å hjelpe oss med å forbedre 
tjenesten/konseptet vårt. Disse tredjepartene vil ha tilgang til å se våre brukeres epost-adresser og 
lignende på midlertidig basis. De har forpliktet seg til å ikke benytte denne informasjonen videre, via 
egen avtale. 

SIKKERHET 
Vi setter sikkerheten i høysetet og gjør alltid vårt ytterste for å sikre dine data. Det er allikevel viktig å 
huske på at over internettet er det ingen metoder som er 100% sikre i alle tilfeller. 

LINKER TIL ANDRE SIDER 
Fra tid til annen kan tjenesten vår inneholde linker til andre sider. Hvis du klikker på en link til en 
tredjepart (f.eks. en nettside som beskriver en premie e.l.), blir du videresendt til den siden. Disse 
sidene er ikke nødvendigvis administrert av oss, og vi fraskriver oss ansvaret for innholdet praksisen 
disse sidene fører. 

ENDRINGER I PRIVACY POLICY 
Vi kan oppdatere disse vilkårene fra tid til annen, og anbefaler deg å sjekke vilkårene på nytt dersom 
du i fremtiden lurer på noe, i tilfelle de har blitt oppdatert. Denne policyen er effektiv fra 5. mai 2020. 

KONTAKT OSS 
Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med dette, kan du ta kontakt på post@quiztro.no 
 
 
 
Quistro AS 
Sørengkaia 159 
0194 Oslo 
post@quiztro.no 



 

 
	


