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Betingelser for modtagelse af nyhedsbreve fra Geoforum 

Ved tilmelding og accept af modtagelse af nyhedsbreve fra Geoforum accepterer du, at vi sender dig e-

mails med nyheder fra Geoforum og Kortdage, muligheder for efteruddannelse, information om 

udgivelser, stillingsopslag fra Geodatabranchen, samt vigtigt nyt fra vores medlemmer, der vedrører 

hele branchen. 

Du vil typisk modtage nyhedsbreve fra Geoforum to gange om måneden, men i perioder fx frem mod 

konferencen, Kortdage, kan nyhedsbrevenes hyppighed stige til op til fire gange om måneden. 

Du accepterer hermed, at vi behandler dine data med formålet at sende dig disse e-mails. 

Afmelding 

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet elektronisk via et afmeldingslink i bunden af dit 

nyhedsbrev. Ved behov herfor, kan du sende Geoforum en e-mail på: geoforum@geoforum.dk. 

Databehandling 

Vi udsender nyhedsbreve fra Geoforum med din accept til at modtage disse. Vi indhenter dine 

oplysninger om navn, virksomhedstilhørsforhold og e-mailadresse med formålet at sende dig 

nyhedsbrevet via e-mails. 

Vi udsender nyhedsbrevet, samt indhenter og behandler dine informationer, via nyhedsbrevs-

applikationen Mailchimp. Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, bliver dine oplysninger slettet i 

Mailchimp. 

Hvis vi opdager, at dine oplysninger ikke længere er gældende fx ved, at din e-mailadresse ikke længere 

er gyldig, så afmelder vi dig nyhedsbrevet og sletter dine oplysninger i Mailchimp. 

Ved ændringer i dit navn, din e-mailadresse eller dit virksomhedstilhørsforhold vil vi bede dig om at 

genudfylde tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet med de nye oplysninger, da Geoforum ikke har 

adgang til at redigere i data. 

Dine rettigheder 

Du kan til enhver tid få at vide hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan til en enhver tid 

bede om at få din personoplysninger slettet, hvis oplysningerne er forkerte. Du har også ret til at gøre 

indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi behandler dem i strid 

med reglerne. Du kan til en enhver tid få overført dine personoplysninger til en tredjepart eller 

modtage en kopi af dine personoplysninger. 

Idet behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid        

trække dit samtykke tilbage. 

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til                     

Datatilsynet. 

Den dataansvarlige 

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine                              

personoplysninger er Geoforum. 

Kontakt til databeskyttelsesmyndighed 

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby 

Telefon: +45 33 19 32 00 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 
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