1. NYHEDSBREVE FRA MOD TIL
Med nyhedsbreve fra MOD TIL modtager du nyheder om nye og
aktuelle foredrag. Max 1-2 gange om måneden modtager du en mail
fra os. Ud fra hvilken region du bor i, vil vi oplyse dig om de foredrag,
som vi afholder i dit lokalområde.
Du kan altid framelde dig vores nyhedsmail, ved at klikke på
afmeld/unsubscribe i bunden af de mails som vi sender til dig. Vær
opmærksom på, at når du afmelder nyhedsbrevet er det permanent.
Du vil ikke længere modtage nyheder om nye spændende foredrag
fra MOD TIL.

2. PERSONDATAPOLITIK
Et af MOD TIL´s overordnede mål er at opretholde det højeste niveau
af sikkerhed for vores kunder, når det kommer til beskyttelsen af
personoplysninger. MOD TIL er afvikler af foredrag.
MOD TIL´s’ kontaktoplysninger er:

MOD TIL
Skodshøjen 55
8240 Risskov
Att.: Sisse Søgaard Passalia

MOD TIL udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse
med gældende lovgivning. MOD TIL har tilpasset relevante processer
og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af
personoplysninger (GDPR). Når du, ved udfyldelse af ”tilmeld
nyhedsbrev”, afgiver dine personoplysninger til MOD TIL, giver du
samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af
MOD TIL.
3. HVORDAN INDSAMLER MOD TIL
PERSONOPLYSNINGER?

MOD TIL indsamler personoplysninger på følgende vis:

• Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev via vores egen hjemmeside,
via vores billetportal Ticketmaster eller på venues i forbindelse med
afholdelse af foredrag.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til
enhver tid ske i henhold til loven.

4. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER MOD
TIL?
MOD TIL indsamler blandt andet følgende personoplysninger:
• Navn, telefonnummer, e-mailadresse, region, samt info om hvilket

foredrag man har deltaget i.

5. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?
MOD TIL´s formål med indsamling af personoplysninger er følgende:
• At kunne informere dig om nye spændende foredrag i dit område
• At kunne sende dig tilbud om spændende foredrag

6. DINE RETTIGHEDER
I henhold til persondataforordningen, har du en række
rettigheder. Rettighederne er som følger:

• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger MOD TIL har om
dig.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, MOD
TIL har registreret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger MOD TIL har registreret
om dig.

Du kan ved skriftlig anmodning til MOD TIL på info@modtil.dk modtage
en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine
personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine
personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og
indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

MOD TIL vil indenfor en måned efter modtagelsen af din anmodning
fremsende en bekræftelse til din mailadresse.
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