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365 Retail Markets, LLC 
Personvernpolicy for biometrisk informasjon 

Revidert 29. januar 2022 
LES DENNE PERSONVERNPOLICYEN FOR BIOMETRISK INFORMASJON NØYE (“Policyen”). FOR Å BRUKE 365 POS-
FINGERAVTRYKKSLESEREN SOM IDENTIFIKASJON FOR TILGANG TIL DIN 365 MY MARKET-KONTO, MÅ DU 
SAMTYKKE TIL AT VI SAMLER INN OG BRUKER DIN BIOMETRISKE INFORMASJON SOM BESKREVET I DENNE 
POLICYEN. 
FOR Å SAMTYKKE I POLICYEN, TRYKK KNAPPEN «AKSEPTER» OG DERETTER KNAPPEN «BEKREFT» PÅ BUNNEN 
AV DENNE POLICYEN. 
TRYKK KNAPPEN «AVSLÅ» PÅ BUNNEN AV DENNE POLICYEN HVIS DU IKKE ØNSKER Å BRUKE 365 POS-
FINGERAVTRYKKSLESEREN ELLER IKKE SAMTYKKE TIL AT VI SAMLER INN OG BRUKER DIN BIOMETRISKE 
INFORMASJON. 
    A. Introduksjon: Tilgang til din My Market-konto. 365 Retail Markets, LLC («365», «vi», «vår», «Avanti» eller 
«Company Kitchen») leverer produkter og tjenester i henhold til denne Policyen, deres Personvernpolicy og 
Tjenestevilkår (tilgjengelig på https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy) for 365s 
forretningskunder og deres ansatte, kunder og andre sluttbrukere («Brukere» eller «deg») av deres nettsider 
https://mykioskcard.com,  https://mymarketaccount.com, https://mymarketaccount.net, 
https://mymarketcard.com, https://payment.companykitchen.com, https://LoadMyCard.net, og 
https://Order.SimpliGet.com («Forbrukernettsteder»), mobilapper for forbrukere («Mobilapper»), 365 POS-
fingeravtrykksleseren («Fingeravtrykksleser») på våre kiosker og andre 365-brukergrensesnitt 365 kan utvikle. 
365s produkter og tjenester setter deg i stand til å opprette, bruke, administrere og avslutte en individuelt 
lagret verdikonto («My market-konto») som blant annet lar deg legge til og administrere midler til kjøp av varer 
og tjenester via 365-POS-enheter. Varene og tjenestene kan leveres av 365 eller tredjepartsleverandører 
(«Tjenester»). 365 tilbyr flere måter å få tilgang til din My Market-konto og bruke våre POS-enheter på som 
ikke krever Biometrisk Informasjon (definert under), som strekkode på en mobil enhet, e-postadresse, ID/PIN 
eller anonyme kjøp med kreditt-/debetkort eller kontanter. 
Du må lese og samtykke i denne policyen og tillate oss å samle inn og bruke informasjon avledet av din 
Biometriske Informasjon for å kunne bruke Fingeravtrykksleseren når du får tilgang til din My Market-konto 
eller på andre måter samhandler med oss. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til denne Policyen 
ved å benytte deg av prosedyrene i seksjon G «Fjerne og avhende din Biometriske Informasjon». Gi ditt 
samtykke til eller avslå denne policyen ved å trykke på aktuelle knapp på bunnen av denne policyen, etter å ha 
lest og nøye tenkt gjennom den. 
Ved å gi samtykke til denne policyen samtykker du også til å løse alle eventuelle tvister mellom deg og oss ved 
mekling heller enn en domstol eller jury i en rettssak. Samtykke til mekling er oppgitt under i seksjon I 
Tvisteløsning og mekling og i våre Tjenestevilkår tilgjengelige på 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy eller  ved å kontakte oss med hvilken som helst av 
metodene beskrevet under i seksjon J «Kontakte oss» 

    B. Definisjoner. Definisjonene som gjelder for denne Policyen er følgende: 
«Biometrisk Informasjon» betyr «Biometriske Identifikatorer» og «Biometrisk Informasjon» under ett, med 
mindre definert annerledes av gjeldende lov. 
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«Biometriske identifikatorer» betyr (uten å være begrenset til) netthinne- eller regnbuehinne-scan, fingeravtrykk, 
stemmegjenkjenning, hånd- eller ansiktsgeometri og informasjon generert ved automatiske målinger av en persons 
biologiske karakteristikker eller andre unike biologiske mønstre som brukes for å identifisere en bestemt person. 
Biometriske identifikatorer inkluderer ikke: (i) skriftprøver, skriftlige signaturer, fotografier, biologiske prøver av 
mennesker gyldige for vitenskapelig testing eller prøving, demografisk informasjon, beskrivelser av tatoveringer eller 
fysiske beskrivelser som høyde, vekt, hår- eller øyefarge, (ii) informasjon samlet inn fra en pasient i av helsevesenet, 
eller informasjon samlet inn, brukt eller lagret for helsebehandling, betaling eller operasjoner underlagt Health 
Assurance Portability and Accountability Act av 1996 (HIPAA); (iii) biologiske materialer regulert under Genetic 
Information Privacy Act (GINA) eller (iv) røntgenbilder, MR-bilder eller andre bilder eller film av menneskelig anatomi 
brukt for diagnose, behandling eller vitenskaplig testing eller prøving. 
«Biometrisk informasjon» betyr all informasjon, uansett hvordan det er samlet inn, konvertert, lagret eller delt, 
basert på en persons individuelle Biometriske identifikator brukt for å identifisere ham. Biometrisk informasjon 
inkluderer ikke informasjon avledet fra ting eller prosedyrer som ikke er Biometriske identifikatorer. 
«Konfidensiell og sensitiv informasjon» betyr personlig informasjon som kan brukes for å identifisere en person eller 
en persons konto eller egenskaper, inkludert (uten å være begrenset til) en genetisk markør, informasjon om 
genetisk testing, et unikt identifikasjonsnummer til en konto eller eiendom, en PIN-kode, adgangskode, 
førerkortnummer eller fødselsnummer. 
    C. Formål og lovgrunnlag for innsamling av biometrisk informasjon. I den grad 365 samler, lagrer og bruker 
biometrisk informasjon, gjøres det for brukeridentifisering, fullføring av finansielle transaksjoner brukeren har 
autorisert, forebyggelse av svindel, sikkerhetstiltak og andre juridisk tillatelige formål når brukerne bruker deres My 
Market-kontoer eller andre tjenester ved våre POS-enheter, forespurt eller benyttet av brukeren. 365 er kontroller 
for all biometrisk informasjon tilhørende brukere og delt med 365. 
    D. Hvordan biometrisk informasjon samles inn og brukes. Når du registrerer deg for en My Market-konto eller 
bruker tjenestene våre på en av våre POS-enheter vil du bli spurt om du ønsker å bruke en av våre 
Fingeravtrykkslesere. Hvis du ønsker å bruke vår Fingeravtrykksleser og har samtykket til denne policyen, vil 
Fingeravtrykksleseren måle et antall avstander mellom papillarlinjene i en brukers fingeravtrykk. Disse målingene 
brukes som variabler i en algoritme som genererer en unik rekke bokstaver kalt en mal. Denne malen kan kun tolkes 
av vårt biometriske system. Malen er et kryptert sett tall som ikke kan brukes til å identifisere deg eller noen annen 
bruker personlig. Når du neste gang bruker en av våre Fingeravtrykkslesere på en av våre POS-enheter, kan den 
tidligere opprettede malen brukes for å identifisere deg når du ønsker å få tilgang til My Market-kontoen din eller 
betale for varer eller tjenester med en Fingeravtrykksleser. Hvis den opprinnelige malen passer med malen du lager 
neste gang du bruker en Fingeravtrykksleser, vil transaksjonen bli godkjent og My Market-kontoen din vil bli belastet 
for kjøpet. Malen vil kun gjenkjennes på POS-enheter som er konfigurert med Global Market-kontoer, som er POS-
enheter koblet til samme firma; de kan ikke brukes på andre POS-enheter som ikke er koblet til firmaets Global 
Market-konto. Med andre ord, hvis du samtykker til policyen for å bruke Fingeravtrykkslesere ved ditt firma eller en 
annen plassering, vil du kun kunne bruke Fingeravtrykkslesere ved POS-enheter tilknyttet det firmaets eller den 
plasseringens Global Market-konto. 
    E. Begrensninger på innsamling, bruk og frigivelse av biometrisk informasjon. Unntatt når bestemt i denne 
policyen og unntakene under, vil ikke 365 (i) samle, ta opp, kjøpe, bytte til seg eller på andre måter kjøpe Biometrisk 
informasjon eller maler; (ii) gjøre kjent, gjøre kjent på ny eller på andre måter gjøre kjent Biometrisk informasjon 
eller maler, (iii) bruke eller gjøre kjent Biometrisk informasjon eller maler på en måte som er vesentlig forskjellig fra 
omfanget på samtykket du gir oss eller (iv) selge, leie, bytte eller på andre måter overføre din Biometriske 
informasjon eller maler til tredjeparter uten 
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foregående skriftlig melding og innhenting av ditt foregående samtykke. Der 365 ikke har ditt samtykke eller 
handlingen ville være i uoverensstemmelse med denne policyen, samler ikke 365 inn, lagrer eller bruker ikke 
noen av bildene av din Biometriske informasjon eller maler. Et fingeravtrykk kan ikke rekonstrueres fra noen 
av dine Biometriske informasjon eller maler. 365 selger, leier eller på andre måter overfører ikke noen 
Biometrisk informasjon eller maler. Avhengig av plasseringen for en transaksjon og om du på forhånd har gitt 
samtykke, kan malene overføres fra ett land til et annet. Biometrisk informasjon overføres ikke fra ett land til 
et annet. 
Unntak: 365 tillates å frigi Biometrisk informasjon uten forvarsel eller samtykke bare når påkrevd: (i) for å 
oppfylle gjeldende lov, (ii) som svar på en gyldig rettskjennelse eller stevning utstedt av kompetent rettsstol i 
jurisdiksjon, (iii) for å gjennomføre en finansiell transaksjon du har autorisert eller bedt om (tredjeparter som 
bistår 365 i å gjennomføre slike transaksjoner vil være pålagt å følge de samme begrensningene og 
restriksjonene 365 er underlagt under denne policyen) eller (iv) for å delta i andre aktiviteter tillatt under 
gjeldende lov. 365 leverer ikke ut personinformasjon eller Biometrisk informasjon om brukeropplevelser til 
tredjeparter for markedsføring, reklame eller andre bruk, men slik informasjon kan være tilgjengelig for 365-
kunden som har en kiosk på sin eiendom. 
    F. Lagring og beskyttelse av Biometrisk informasjon. 365 skal lagre, overføre og all Biometrisk informasjon 
beskytte mot offentliggjøring, med vanlig rimelig forsiktighet for industrien og oppfylle alle gjeldende 
personvernlover. Selv om ingen datainnsamling, lagring eller overføringssystem kan garanteres å være 100 % 
sikker, har 365 strenge administrative, tekniske og fysiske prosedyrer for beskyttelse av Biometrisk informasjon 
som inkluderer (uten å være begrenset til) begrensing av tilgang til Biometrisk informasjon ved bruker/passord 
gitt bare de ansatte som «trenger tilgangen» og som er opplært i å holde Biometrisk informasjon privat og 
sikker, med RDS-AES256-krypteringsteknologi, brannmurer, fysisk adgangskontroll til bygningen og filene, og 
søk etter skadelig programvare. 
    G. Fjerne og avhende din Biometriske informasjon. Hvis du senere finner at du ikke lenger ønsker å samtykke 
til policyen, må du underrette 365 skriftlig via en av kontaktene beskrevet i Seksjon J «Kontakt oss» med 
emnefeltet «Remove and Dispose of My Biometric Data». Når 365 mottar din skrevne forespørsel, vil 365 sende 
deg en skriftlig bekreftelse på forespørselen din. 365 vil deaktivere muligheten din til å bruke 
Fingeravtrykksleseren sammen med din My Market-konto og vil treffe rimelige tiltak for å raskt (typisk innen 
tre arbeidsdager) slette all informasjon avledet fra din Biometriske informasjon, med mindre en lengre 
oppbevaringstid kreves av denne policyen eller av gjeldende lov. 
 
Når du ber om fjerning og avhending av din Biometriske informasjon vil du ikke lenger kunne få tilgang til My 
Market-kontoen din ved hjelp av Fingeravtrykksleseren. Hvis du velger å fjerne din Biometriske informasjon vil 
du bli bedt om å oppgi en e-postadresse som en alternativ måte å få tilgang til kontoen din på. 
Forsikre deg om at du har en alternativ måte å få tilgang til kontoen din på FØR du ber om å få slettet din 
Biometriske informasjon. Hvis du ikke gjør det, kan du utilsiktet bli låst ute fra kontoen din, eller risikere 
forsinkelser ved å få autentisert kontoen din på nytt etter at den Biometriske informasjonen er fjernet. 
De følgende er ikke-biometriske alternativer for å få tilgang til kontoen din på (valgmulighetene kan avhenge 
av bruksområde): 
Brukernavn og PIN-kode:  Brukernavn er unike, men et vanlig mønster er første bokstav i fornavnet og de 5 
første bokstavene i etternavnet ditt. For eksempel vil Steve Smiths brukernavn bli SSMITH. 
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ScannerID: Unik strekkode, gjerne som kort på en nøkkelring. Noen POS-enheter krever også en PIN 
sammen med din ScannerID. 
E-postadresse og PIN-kode:  Hvis din My Market-konto også er en Global Market-konto («GMA») kan du 
få tilgang til kontoen din med e-postadressen din og PIN-kode. GMAer bruker e-postadresse/PIN-kode 
isteden for brukernavn/PIN-kode 
For å se ditt brukernavn, e-postadresse eller ScannerID, gjør følgende på POS-enheten (fremgangsmåte 
kan avhenge av bruksområde): 
    1. Manage Account 
    2. Existing Account 
    3. Bruk Fingeravtrykksleseren for å logge på 
    4. Kontodetaljene dine vil vises på Manage Account-skjermen 
Hvis du har glemt PIN-koden din, velg fra Manage Account-skjermen (fremgangsmåte kan avhenge av 
bruksområde): 
    1. Trykk på Account PIN-feltet 
    2. Lag ny PIN-kode 
    3. Bekreft ny PIN-kode 
    4. Lagre og lukk 

QR-kode i mobilapp:  Hvis din My Market-konto er knyttet til en Mobilapp, kan du skanne QR-koden fra 
POS-enheten for å få tilgang til kontoen din. 
For å se QR-koden i Mobilappen, gjør følgende i Mobilappen (fremgangsmåte kan avhenge av 
bruksområde): 
    1. Logg på kontoen din med e-postadressen og passordet ditt (du trenger kanskje ikke gjøre dette hvis 
du allerede er logget på) 
2. QR-koden din vil vises etter at du har logget på. Denne QR-koden kan scannes fra POS-enheten for å få 
tilgang til kontoen din. 
Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket til denne policyen for Biometrisk informasjon, men har glemt 
eller ikke har alternative måter å få tilgang på My Market-kontoen din, vil 365 trenge ytterligere 
informasjon for å finne og hjelpe deg til å re-autentisere deg til kontoen din. I mailen din med «Remove 
and Dispose of My Biometric Data» til privacy@365smartshop.com inkluderer du følgende: 
    • For- og etternavn 
    • Kontakttelefonnummer 
    • Stedsnavn (dette vil vanligvis være stedet du arbeider) 
    • Adresse 

Og hvis du vet det: 
    • Brukernavn 
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    • ScannerID (hvis du har et nøkkelring-kort for innlogging, vil nummeret stå på kortet) 
    • Siste kjente balanse på kontoen 
    • POS-enhetens serienummer (kan finnes på en lapp på høyre side av de fleste enheter, og begynner 
med VSH) 
 
    H. Oppbevaringstid. 365 skal oppbevare informasjonen avledet fra din Biometriske informasjon så 
lenge du fortsetter å bruke POS-enheten og skal permanent slette din Biometriske informasjon så snart: 
    • Det opprinnelige formålet med innhentingen av den Biometriske informasjonen er oppfylt 
    • Du trekker tilbake samtykket 
    • 365 deaktiverer kontoen din på grunn av svindel, inaktivitet (ingen kjøp med 365-systemene over en 
12-månedersperiode) eller andre gyldige forretningsgrunner, 
    • Innen et år etter din siste samhandling med 365 eller 
    • Når påkrevd ved lov. 
365 vil slette og avhende all informasjon avledet fra din Biometriske informasjon på en trygg måte. Etter 
sletting og avhending av din Biometriske informasjon vil du måtte re-registrere og gi nytt samtykke for å 
kunne bruke en Fingeravtrykksleser igjen. 
 
I. Tvisteløsning og mekling. Du samtykker i at alle tvister og kontroverser mellom deg og 365, 
inkludert men ikke begrenset til de relatert til eller som oppstår på grunn av en samhandling med 365 
(eller dennes produkter, tjenester eller din My Market-konto), denne policyen eller noe av din Biometriske 
informasjon, skal i den grad tillatt ved lov bli løst ved bindende, individuell mekling og ikke ved en 
domstol eller ved et klasse- eller samlesøksmål. Du er også innforstått med og samtykker til at slik mekling 
vil bli holdt i henhold til Voldgiftsavtalebestemmelsene i 365-plattformens Tjenestevilkår som finnes på 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ eller ved å be om en kopi ved en av prosedyrene i 
Seksjon J «Kontakt oss». 365s tvisteløsnings- og meklingsprosedyrer kan startes ved å kontakte oss ved 
noen av prosedyrene bestemt i Seksjon J «Kontakt oss». 
    J. Oppdateringer av denne policyen 

Vi kan gjøre endringer i denne policyen når som helst, etter eget skjønn. Hvis vi gjør noen vesentlige 
endringer i policyen vil vi underrette deg om endringene på 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ og på POS-enheten, hvor vi vil be deg om å 
bekrefte samtykket til policyen. Hvis du ikke bekrefter samtykke til noen av endringene i policyen, vil vi 
slette din Biometrisk informasjon og du vil ikke lenger være i stand til å bruke Fingeravtrykksleseren. Hvis 
du senere velger å akseptere oppdateringer av denne policyen vil du måtte akseptere oppdateringene av 
policyen og igjen lese inn din Biometriske informasjon. 
    K. Kontakt oss. For å trekke tilbake ditt samtykke til bruk og lagring av din Biometriske informasjon, ved 
spørsmål eller når du ønsker å få skriftlige kopier av denne policyen, vår personvernpolicy eller våre 
tjenestevilkår (tilgjengelige på https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy) inkludert 
Voldgiftsbestemmelsene, eller hvis du ønsker å få tilgang til eller starte 365s tvisteløsnings- eller 
meklingsprosedyrer som bestemt over i Seksjon I, kontakter du oss på: 
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365 Retail Markets, LLC 
1743 Maplelawn Drive 
Troy, MI 48084 
Telefon (US/Canada): 1-888-365-7382 

Telefon (Internasjonalt): +1-248-434-3910 

E-post: privacy@365smartshop.com   
 
Du bør kontakte vårt personvernombud (DPO) med alle klager, spørsmål, bekymringer, forespørsler eller for å kreve 
dine rettigheter under denne policyen. Du når vår DPO via e-post til vår DPO på ovennevnte adresse, via e-post til 
privacy@365smartshop.com, eller via telefon 1-888-365-7382 (US/Canada) / +1-248-434-3910 (Internasjonalt). Vår 
DPO er ansvarlig for å ha oppsyn med at vi overholder denne policyen og våre andre personvernansvar under 
gjeldende lov, inkludert nøye dokumentasjon og undersøkelse av klager, bekymringer og påståtte brudd på denne 
policyen. 
    L. Individuelle rettigheter. Avhengig av jurisdiksjon kan du ha rett til å kreve visse individuelle rettigheter. 
Eksempler på jurisdiksjoner som gir individer personvernrettigheter er den Europeiske Unionen 
(Personvernforordningen / GDPR), Canada (Personal Information Protection and Electronic Documents Act eller 
PIPEDA) og California (California Consumer Privacy Act). Kontakt vår DPO som beskrevet under overskriften «Kontakt 
oss» for å kreve noen av de individuelle rettighetene du kan ha. 
 
Personvernrettigheter i den Europeiske Union 
 
Hvis du er et EU-datasubjekt, har du noen valg vedrørende innsamling, bruk og offentliggjøring av dine 
personopplysninger. Du kan kreve disse rettighetene ved å kontakte oss skriftlig via e-post eller vanlig post til 
adressen under overskriften «Kontakt oss». Med mindre annet er spesifisert vil vi svare på forespørselen din så snart 
som mulig, men senest innen én måned. 
 
Rettighetene dine inkluderer: 
    • Tilgang til din personinformasjon for å vite hvilken informasjon vi har samlet om deg og hvordan den blir delt, 
    • Forespørsel om sletting av all eller noe av din personinformasjon 
    • Endring eller retting av unøyaktig eller utdatert informasjon 
    • Protester til, begrensning av eller blokkering av bruk av all eller noe av din personinformasjon og 
    • Forespørsel om et kopi av din personinformasjon, inkludert i et portabelt format. 
 
Du har også rett til å levere en klage til din tilsynsmyndighet hvis du mener vi har begått brudd på dine 
personvernrettigheter eller på gjeldende lover og regler. 
 
Personvernrettigheter i Canada 
 
Hvis du er et Canadisk datasubjekt kan du ha visse personvernrettigheter. Du kan kreve disse rettighetene ved å 
kontakte oss skriftlig via e-post eller vanlig post til adressene under overskriften «Kontakt oss» i denne policyen. 
Rettighetene dine inkluderer: 
 
    • Tilgang til din personinformasjon vi har lagret eller kontroll på 
    • Rette (ved retting, sletting eller tillegg) personinformasjon som er uriktig eller ufullstendig 
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    • Trekke tilbake samtykket ditt når som helst (avhengig av juridiske eller kontraktsmessige 
begrensninger og varsel i rimelig tid) 
 
Personvernrettigheter for California 
 
Hvis du er bosatt i staten California og du har gitt din personinformasjon til oss, har du rett til å be om en 
liste over alle tredjeparter vi har gitt din personinformasjon til for markedsføringsformål. Hvis du krever 
din rett ved å sende inn slik forespørsel til oss, vil vi sende deg følgende informasjon: 
 
    • Informasjonskategoriene vi har delt med enhver tredjepart for tredjepartens 
direktemarkedsføringsformål gjennom siste år og 
    • Navn og adresse til tredjeparter som har mottatt slik informasjon, eller hvis disses 
forretningsområder ikke kan bestemmes fra navnet deres, eksempler på produkter eller tjenester de 
markedsfører. 
 
Du kan sende slik forespørsel ved å kontakte oss med informasjonen gitt under overskriften «Kontakt oss», 
og oppgi hvordan du foretrekker at vi skal sende svar. 
 
    M. SAMTYKKE TIL 365s PERSONVERNPOLICY FOR BIOMETRISK INFORMASJON 
Ved å trykke på knappene [AKSEPTER] og [BEKREFT] under ER DU ENIG I og SAMTYKKER til at: 
    1. Du har lest og gir frivillig samtykke til denne policyen og til innsamling, lagring og annen av vår bruk 
av informasjonen avledet fra din Biometriske informasjon som beskrevet i denne policyen. 
    2. Samtykket ditt er gjeldende for «Oppbevaringstiden» bestemt over i Seksjon H, med mindre du 
definitivt trekker tilbake samtykket som beskrevet over i Seksjon G «Fjerne og avhende din Biometriske 
Informasjon». 
    3. Du samtykker til å motta alle registre og utføre alle transaksjoner relatert til denne policyen 
gjennom elektroniske kanaler. Du kan få papirkopier av denne policyen og alle andre policyer denne 
refererer til ved å gå inn på 365s nettsider, Appene våre eller ved å kontakte oss som beskrevet i Seksjon 
K «Kontakt oss» eller på måter gjeldende lov ellers måtte kreve. 
    4. Du er minst 18 år gammel og kompetent til å gi samtykke. 
 
5. Du er enig i å behandle alle tvister mellom deg og 365 ved bindende mekling på individuell basis, 
som bestemt over i Seksjon I Tvisteløsning og mekling. 
Ved å trykke på knappen [«AVSLÅ»] under avslår du denne policyen og gir ikke samtykke til å gi oss din 
Biometriske informasjon. Å avslå å gi fra seg Biometrisk informasjon eller trekke tilbake samtykket vil 
utelukke deg fra å bruke en Fingeravtrykksleser, men utelukker deg ikke fra å få tilgang til My Market-
kontoen på andre, ikke-biometriske måter. 
Du forstår og er enig i at å trykke på knappene under er en slags elektronisk signatur som er like juridisk 
bindende som å skrive under på en papirkontrakt. 
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TRYKK PÅ KNAPPENE UNDER FOR Å GI ELLER IKKE GI SAMTYKKE TIL DENNE POLICYEN OG TIL 365s 
INNSAMLING, LAGRING OG BRUK AV INFORMASJONEN FRA DIN BIOMETRISKE INFORMASJON 
GJENNOM POS-ENHETERS FINGERAVTRYKKSLESERE ELLER ANDRE FORMER FOR INNSAMLING AV 
BIOMETRISK INFORMASJON. 
[AKSEPTER] JEG ER ENIG I og GIR SAMTYKKE til denne 365s personvernpolicy for Biometrisk informasjon 
og til at 365 samler inn og bruker informasjonen fra min Biometriske informasjon som beskrevet over i 
denne denne 365s personvernpolicy for Biometrisk informasjon. 
[AVSLÅ] JEG AVSLÅR 365s personvernpolicy for Biometrisk informasjon og bestemmelsene om at 365  
samler inn, bruker og lagrer informasjon om mine fingeravtrykk eller andre former for Biometriske 
informasjon. 
[BEKREFT] Trykk for å bekrefte DITT SAMTYKKE til denne  365s personvernpolicy for Biometrisk informasjon. 


