Privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik gælder for den Erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark.
Inspiring Denmark respekterer behovet for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder beskyttelsen af personoplysninger. Hos Inspiring Denmark behandles personoplysninger, som udleveres til os, ordentligt og ansvarligt. I nedenstående
privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi behandler, når du samarbejder med os, besøger vores hjemmeside eller i øvrigt deler dine personoplysninger med os.

Inspiring Denmark som dataansvarlig
Denne privatlivspolitik gælder, når vi som dataansvarlig behandler personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er som følger:
Den Erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark
CVR-nr. 31 51 48 35
Jernbanegade 75-77,
5500 Middelfart
I det følgende benytter vi betegnelserne ”Inspiring Denmarks”, ”vi”, ”vores” og/eller ”os” for at
gøre teksten læsevenlig. Du kan kontakte os på info@inspiringdenmark.dk eller 75 82 92 10, hvis
du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger.

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger
Vi registrerer typisk dine personoplysninger i følgende tilfælde:
•

Hvis du anmoder om at modtage vores nyhedsmail

•

Hvis du melder dig til og/eller deltager i et af vores arrangementer

•

Hvis du samarbejder med os

•

Hvis du fungerer som ambassadør for Inspiring Denmark og

•

Hvis du er medlem af vores partnerskabsnetværk

Vi behandler som udgangspunkt dine personoplysninger med henblik på at indgå eller opfylde den
aftale, vi har med enten dig eller den virksomhed/organisation, som du repræsenterer eller for at
yde dig vores service og rådgivning.
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Dine personoplysninger bliver også brugt til at sende dig informationer om Inspiring Denmarks
nyheder, aktiviteter og tilbud (ikke kommercielle) samt til anonymiseret registrering og rapportering om konferencemarkedet i Syddanmark.
Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål – eksempelvis til markedsføring - vil
vi altid informere dig herom og indhente dit samtykke til denne behandling.
Vi behandler en række almindelige oplysninger om dig, herunder først og fremmest navn og kontaktoplysninger. Hvis du deler sådanne oplysninger med os, behandler vi også oplysninger om dit
professionelle virke og herunder stillingsbeskrivelse og uddannelsesmæssig baggrund. Hvis vi benytter et foto af dig, sker det på grundlag af dit samtykke.
Personoplysningerne kommer fra dig selv, din virksomheds/ organisations hjemmeside, samarbejdspartnere, din feedback på LinkedIn eller fra vores survey.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Ansatte hos Inspiring Denmark har adgang til dine personoplysninger. Dine oplysninger vil ikke
blive videregivet til tredjepart uden din accept.

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger
Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger
artikel 6, stk. 1, litra b, c og/eller f. Vores nyhedsbreve bliver sendt på baggrund af dit samtykke,
jf. artikel 6, stk. 1, litra a. Vi behandler ikke følsomme oplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe som nødvendigt i forhold til formålet med at indsamle oplysningerne. Vi behandler dine personoplysninger så længe som vi konkret måtte have
pligt til og ellers så længe som det er nødvendigt for at kunne yde service og rådgivning til dig og
din virksomhed/organisation, og for at kunne dokumentere vores aktivitet overfor vores bevillingsgivere og gældende bevillingskriterier. Typisk gemmer vi personoplysninger i løbende kalenderår + 5 år fra tidspunktet for et samarbejdes ophør.

Inspiring Denmarks nyhedsbreve og arrangementer
Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage e-mails eller andre
oplysninger fra os. Tilmelder du dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside eller på e-mail, behandler vi dit navn, din e-mailadresse, din virksomhed, din organisation, din stilling og dine interesseområder.
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Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til vores arrangementer. Deltagerlisten er
tilgængelig for arrangørerne og de øvrige deltagere i arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Der udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma
fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.
Deltagerlister til arrangementer bliver videregivet til venue, da det er nødvendigt for afvikling af
arrangementet. Deltagerlisten indeholder dit navn og særlige hensyn, hvis det er oplyst ved tilmeldingen. Oplysningerne anvendes alene ved de arrangementer, du tilmelder dig hos os. Hvis
du afmelder dig, vil oplysningerne ikke blive videregivet, men de kan dog være videregivet inden
din afmelding.

Inspiring Denmarks hjemmeside
Du skal afgive visse personoplysninger for at kunne anvende visse af dele af vores hjemmesides
funktioner. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke
benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne
besvare en henvendelse fra dig. Vi anvender cookies på hjemmesiden. Du kan læse vores cookiepolitik her.

Hvilke rettigheder har du?
Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, for eksempel ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt og ret til berigtigelse. Rettighederne fremgår særligt af databeskyttelsesforordningens artikel 13-18 og artikel
20-22.
Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Det betyder, at du har ret
til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om,
hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.
Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få
tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.
Du kan læse om dine rettigheder ved Datatilsynet.

Klagemuligheder
Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.
På Datatilsynets hjemmeside finder du en klagevejledning.
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