
Personvernerklæring for Oslo Spektrum Arena AS 

 

Oslo Spektrum Arena AS, heretter kalt Oslo Spektrum, driver arenautleie. I forbindelse med 

påmelding til å motta nyhetsbrev fra Oslo Spektrum, oppbevarer vi personopplysninger som 

er nærmere beskrevet under. Oslo Spektrum er behandlingsansvarlig for innsamlede 

opplysninger.  

Oslo Spektrum samler inn personopplysninger ved ditt aktive samtykke til å motta vårt 

nyhetsbrev eller gjennom billettkjøp til et kommende arrangement. I begge tilfeller 

oppbevares e-postadressen, men ved billettkjøp kan det med ditt samtykke også innhentes 

telefonnummer. 

Formålet med å samle inn personopplysninger er å kunne gi deg informasjon om 

arrangementet, som endrede åpningstider, avlysninger, flytting og lignende. Disse 

opplysningene blir slettet etter endt arrangement. Dersom du abonnerer på vårt nyhetsbrev, 

vil du få tilbud om nyheter, eksklusive forsalg og kommende arrangementer. Basert på 

tidligere kjøp kan vi også gi deg tilbud om kjøp av billetter til artister vi tror du kan være 

interessert i. Opplysninger som innhentes, inkluderer ikke personnummer eller 

betalingskortinformasjon. 

Personopplysninger innhentet av Oslo Spektrum blir ikke delt med tredjepart, men Oslo 

Spektrum kan benytte underleverandører som behandler opplysningene på vegne av oss. En 

forutsetning for deling er at det foreligger en databehandleravtale.  

Man kan melde seg på Oslo Spektrums nyhetsbrev på vår hjemmeside. Det kreves en aktiv 

påmelding for å motta nyhetsbrevet, og opplysningene gis frivillig.  Dersom du har samtykket 

i å motta vårt nyhetsbrev, vil dine personopplysninger bli lagret. For å melde seg av 

nyhetsbrevet kan man følge instruksjonen i siste nyhetsbrev eller ta kontakt på 

personvern@oslospektrum.no. 

Ifølge personopplysningsloven har du rett til fullt innsyn i innsamlede opplysninger om deg, 

samt rett til å forlange dine personopplysninger rettet eller slettet. Du kan også når som 

helst trekke tilbake et tidligere gitt samtykke. Ta kontakt med Oslo Spektrum på 

personvern@oslospektrum.no for å få innsyn i og eventuelt endre/slette opplysninger om 

deg. 

Oslo Spektrum er bundet av og behandler dine personopplysninger i henhold til den norske 

personopplysningsloven. Skulle du mene at Oslo Spektrum ikke har tatt tilstrekkelig hensyn 

til dine rettigheter nedfelt i personopplysningsloven, kan du klage til gjeldende 

tilsynsmyndighet. Nærmere informasjon om dette finnes på Datatilsynets hjemmesider 

www.datatilsynet.no. 
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