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Samtykke til anvendelse af dine kontaktoplysninger
Når du udfylder formularen og sender os dine kontaktoplysninger, giver du samtykke
til, at Medicon Valley Alliance (MVA) må kontakte dig med invitationer, nyheder og
markedsføring via e-post, breve og opringning - også via apps, sociale medier, internet
og andre digitale kanaler.
Du giver samtidig samtykke til at:
•

MVA må indsamle og bruge data om dig og samkøre disse data med andre
oplysninger indhentet fra fx pixels og cookies til analyser med henblik på at
forbedre vores tjenester og teknologier samt til visning af indhold, der er tilpasset
dine interesser.

•

MVA deler ikke data om dig og dine aktiviteter med tredjepart, undtagen hvis du
tilmelder dig et arrangement, hvor MVA anvender en samarbejdspartner. I
sådanne tilfælde vil vi dele de oplysninger du selv angiver i tilmeldingsformularen
med den pågældende samarbejdspartner, og du vil samtidig skulle give dit
specifikke samtykke hertil.

•

Dine data vil blive opbevaret af MVA, som du altid kan kontakte, hvis du har
spørgsmål eller ønsker vedr. data om dig og dine aktiviteter.

•

Kommer der fremover andre relevante produkter, samarbejdspartnere eller
måder at kommunikere på, må MVA benytte dette samtykke til at orientere dig
og spørge, om du ønsker at opdatere dit samtykke eller data om dig.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis vi har et andet lovligt grundlag, vil vi fortsat kunne
behandle oplysningerne om dig, men vi vil ikke længere anvende dine oplysninger til markedsføring. En
tilbagekaldelse af samtykket vil endvidere ikke påvirke lovligheden af den anvendelse, som vi har foretaget
inden tilbagekaldelsen.
Du gøres samtidig opmærksom på vore almindelige regler for indhentning og opbevaring af persondata,
som du kan læse mere om på http://mva.org/about-mva/regulatory-matters/

Du kan kontakte os på:

Medicon Valley Alliance
Att. CRM-afdelingen
Arne Jacobsens Allé 15,2.
2300 København S
Telefon: +45 7020 1503
E-mail: crm@mva.org
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