
Behandling av personopplysninger i Google Pay 

1. Om Googles rett til personopplysninger 

* Ved å laste ned og bruke Google Pay har du akseptert Googles brukervilkår for 

Google Pay og gitt tillatelse til at Google kan innhente transaksjonsdata fra dine 

transaksjoner i Google Pay, som inneholder personopplysninger om deg. Hvis du 

velger å registrere ditt Sbanken-kort i Google Pay, og du gjennomfører en 

transaksjon med kortet i Google Pay, overføres transaksjonsdata som angitt 

nedenfor fra Sbanken til Google Ireland Limited og tilknyttede virksomheter 

("Google"). Opplysningene overføres via Visa. Ved bruk av tjenesten er du klar 

over at Sbanken overfører de angitte personopplysningene til Google og tilknyttede 

virksomheter. 

* Det er kun ved kjøp foretatt med Google Pay at du deler dine 

transaksjonsdata.  Du kan til enhver tid avslutte fremtidig overføring av 

transaksjonsdata ved å fjerne kortet fra Google Pay, slette kortet i nettbanken eller å 

slutte å bruke Google Pay. Framtidige transaksjonsdata vil da ikke deles med 

Google, men Google vil fremdeles ha tilgang til transaksjonsdataene som ble 

utleverte når du benyttet tjenesten. 

* Transaksjonsdata som overføres til Google når du benytter Google Pay er blant 

annet: 

- Beløp, valuta og eventuell rabattinformasjon 

- Tidspunkt for transaksjonen 

- Brukerstedets navn, adresse, landskode og bransje 

- Transaksjonsstatus (for eksempel godkjent/ikke godkjent) 

- Teknisk transaksjonsinformasjon 

- Eventuell melding fra brukerstedet 

* Google er behandlingsansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger. 

Google vil bruke personopplysningene slik det er beskrevet i Google Pays avtale 

inngått med deg og Googles personvernerklæring og vilkår forøvrig. Vær 

oppmerksom på at Google vil vise relevant transaksjonsdata knyttet til hvert kort 

som er tilgjengelig på enheten din i Google Pay-appen, inkludert de siste 

transaksjonene. Merk at Google blant annet kan benytte transaksjonsdata til å lage 

rapporter om forretningsresultater som ikke vil formidles eller distribueres til 

tredjeparter, men kan samle nødvendig informasjon for å oppfylle 

rapporteringsforpliktelser til tredjeparter når det gjelder å skaffe brukere til Google 

Pay. Google kan også bruke transaksjonsdata til å forbedre Googles 

brukeropplevelse og Google Pay tjenesten, samt til markedsføring. Google vil 

behandle dine personopplysninger utenfor EU/EØS, herunder i USA, og Sbankens 

overføring av dine personopplysninger til Google anses som en overføring av 

personopplysninger til tredjestater utenfor EU/EØS. For mer informasjon om 

hvordan Google vil bruke dataene dine, vennligst se Googles til enhver tid 

gjeldende vilkår for Google Pay. 

https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=buyertos&ldr=NO


2. Om Sbankens behandling av dine personopplysninger 

* Når du legger til kortet ditt i Google Pay vil vi behandle dine personopplysninger 

for å bekrefte identiteten din, kontrollere at du har rett til å registrere kortet, utføre 

tjenesten og bekjempe svindel. Sbanken er behandlingsansvarlig for denne 

behandlingen. 

* Vi vil utlevere dine betalingstransaksjoner til Google som beskrevet under punkt 

1 Om Googles rett til personopplysninger. Vi vil også dele dine opplysninger med 

andre leverandører (databehandlere) for å kunne utføre tjenesten i tråd med våre 

kortvilkår. 

Eventuell informasjon som samles inn av leverandøren av enheten din, for 

eksempel smarttelefonen, mens du bruker Google Pay eller et kort i Google Pay, er 

underlagt den relevante tredjepartens avtalevilkår, og er ikke underlagt Sbankens 

personvernregler, Sbankens vilkår for bruk av Google Pay eller kortvilkår.    

* Utfyllende informasjon om bankens behandling av personopplysninger, herunder 

dine rettigheter, finner du i Sbankens personvernerklæring som ligger på vår 

hjemmeside, se https://sbanken.no/bruke/sikkerhet/personvernerklaring/ 

  

 

https://sbanken.no/bruke/sikkerhet/personvernerklaring/

