PERSONDATAPOLITIK - NYHEDSBREV
1. VI ER DEN DATAANSVARLIGE – Hvordan kontakter du os?
Ea Energianalyse er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,
som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Ea Energianalyse A/S
Gammeltorv 8, 6. sal
1457 København K
CVR-nr.: 28 98 58 27
Telefon: +45 60 39 17 16
E-mail: cb@eaea.dk

2. FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET for behandlingen af
dine personoplysninger
Sende nyhedsbreve om relevante aktiviteter i forbindelse med IEA Task 40
Deployment of biobased value chains.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
•

E-mail

•

Fornavn

•

Efternavn

•

Dato for tilmelding til nyhedsbrev

4. HVOR dine personoplysninger stammer fra
Personoplysningerne er alene indsamlet i forbindelse med din tilmelding til
IEA Task 40 Nyhedsbrev via vores hjemmeside www.eaea.dk. Vi behandler
alene oplysninger vi har modtaget fra dig. De oplysninger, vi registrerer om
dig, bliver behandlet strengt fortroligt. De vil ikke blive solgt eller videregivet
til tredjemand.
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5. OPBEVARING af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personlysninger (e-mail) i 5 år eller indtil at samtykket
trækkes tilbage/du afmelder nyhedsbrevet. Efter 5 år vil vi kontakte dig og
spørge, om du stadig ønsker at modtage nyhedsbrevet og dermed bede om
nyt samtykke til opbevaring af dine personoplysninger (e-mail).

6. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan afmelde
nyhedsbrevet ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår
ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af
vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere
meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du
tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til
vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine
rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. KLAGE til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den
måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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