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Hvornår?

Typer af personoplysninger

Formål

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

Modtagere

Tilmelding til

Navn, kontaktoplysninger,

Vi registrerer og bruger

Retsgrundlaget er Kromann

Personoplysninger

Kromann Reumert videregiver

vores

såsom adresse og

oplysningerne til at håndtere

Reumerts legitime interesser,

afgivet ved tilmelding

ikke dine personoplysninger til

arrangementer

e-mailadresse, virksomhed og

afvikling af arrangementer (f.eks.

idet behandlingen af dine

til vores

tredjeparter, medmindre dette

titel.

til bekræftelse af din tilmelding

personoplysninger er

arrangementer slettes,

er nødvendigt for at afholde

og udarbejdelse af navneskilt).

nødvendig for at afvikle

umiddelbart efter, at

arrangementet.

arrangementet, jf.

arrangementet er

databeskyttelsesforordningens

færdigafviklet.

art. 6, stk. 1, litra f.

Dine kontaktinformationer kan
således i visse tilfælde blive delt
med eksterne medarrangører
af arrangementet, der alene
behandler dine
personoplysninger på Kromann
Reumerts vegne. Sådanne
tredjeparter må ikke anvende
oplysningerne til egne formål.

Tilmelding til
nyhedsbreve eller
invitationer til
arrangementer

Navn, e-mailadresse og
interesseområder.

Vi registrerer og bruger
oplysningerne til at udsende
nyhedsbreve samt invitationer til
nye arrangementer, hvis du har
anmodet om at modtage det.

Efter modtagelsen af dit
samtykke til at modtage
nyhedsbreve og invitationer
fra os er retsgrundlaget for
selve udsendelsen Kromann
Reumerts legitime interesser.
Vi bruger dine
personoplysninger for at sikre,
at du modtager det ønskede
materiale, jf.
databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra f.
Tilbagekaldelse af samtykke til
direkte markedsføring: Du kan

Personoplysninger
afgivet ved tilmelding
af nyhedsbreve samt
invitationer til nye
arrangementer slettes
efter modtagelse af
din afmelding.

Kromann Reumert videregiver
ikke dine personoplysninger til
tredjeparter. Kromann Reumert
kan anvende ydelser fra
tredjepartsleverandører til
fremsendelse af nyhedsbreve
eller invitationer. Disse
tredjeparter handler alene på
vegne af Kromann Reumert og
efter vores instruks, hvorfor de
ikke må anvende oplysningerne
til egne formål.

til enhver tid afmelde
modtagelsen af nyhedsbreve. Linket til afmelding finder du i
bunden af de nyhedsbreve,
som du har modtaget fra os.
Accept af cookies

IP-adresse.

De personhenførbare

på vores

oplysninger, som vi i forbindelse

hjemmeside

med brugen af cookies
behandler til statistiske formål,

I vores cookie-

omfatter din IP-adresse, som

politik kan du finde

sendes til Google Analytics.

mere information

Formålet er at generere statistik
over brugen af vores hjemmeside
samt regulere hastigheden på
antallet af forespørgsler til
hjemmesideserveren.

om vores brug af
cookies på
www.kromannreu
mert.com, og

Retsgrundlaget for
behandlingen af din IP-adresse
er Kromann Reumerts legitime
interesser i at generere brugbar
og retvisende statistik over
brugen af vores hjemmeside
samt optimere driften heraf, jf.
databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra f.

Din IP-adresse anvendt i
forbindelse med
cookies til statistiske
formål opbevares i en
periode på op til 14
måneder, efter cookien
er blevet gemt på den
besøgendes harddisk.

Retsgrundlaget for
behandlingen af dine
personoplysninger er Kromann
Reumerts legitime interesser i
at gøre indhold tilgængelig på
de sociale medier til de brugere,
som har valgt at følge Kromann
Reumert, til brug for image
branding og markedsføring, jf.
databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra f.

Oplysningerne slettes, Kromann Reumert videregiver
når opslaget bliver
ikke dine personoplysninger til
slettet, eller når du
tredjeparter.
vælger at trække din
reaktion på vores
opslag (like, deling mv.)
tilbage.

Din IP-adresse overlades til
vores samarbejdspartner,
Google Analytics, som
behandler denne for at
generere statistik over brugen
af vores hjemmeside.
Google Analytics handler alene
på vegne af Kromann Reumert,
hvorfor de ikke må anvende
oplysningerne til egne formål.

hvordan du sletter
og deaktiverer
disse.
Sociale medier

De oplysninger, du har gjort
tilgængelige via indstillinger hos
f.eks. Facebook, Instagram og
LinkedIn, dine reaktioner på
vores opslag og din deling heraf
samt evt. kommentarer til vores
opslag.

Formålet er image branding og
markedsføring af Kromann
Reumert. Når Facebook, Inc.
benytter personoplysninger
indsamlet på Kromann
Reumerts Facebook side, f.eks.
til forbedring af selskabets
reklamesystem, kan Facebook,
Inc. og Kromann Reumert anses
for at være fælles
dataansvarlige. Vi henviser i den
forbindelse til Facebooks
Datapolitik.

