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Brug og opbevaring af persondata i forbindelse 

med holdforløb og arrangementer 

Herunder findes procedurebeskrivelser for alle processer i forbindelse med tilmelding og 

deltagelse i holdforløb og arrangementer. 

 

Tilmelding gennem e-mail 

Formål 

I forbindelse med tilmelding og deltagelse i arrangementer, kurser, holdforløb, foredrag og 

Potential in Action kan du ofte tilmelde dig pr. e-mail med navn og kontaktinformation. Deltager du 

som virksomhedsbetalt person, vil vi også modtage navn og kontaktinformationer på dig fra vores 

kontaktperson hos virksomheden. I den forbindelse opbevarer vi dine data på en tilmeldingsliste, 

som bruges til at udsende yderligere information om arrangementet eller forløbet. 

Brug 

Vi opbevarer dine data sikkert og fortroligt digitalt. 

Vi bruger dit navn samt dine kontaktoplysninger til at kontakte dig med vigtig info samt følge op på 

arrangementet eller forløbet efterfølgende, fx i form af en evaluering. 

Ajourføring 

Ønsker du at opdatere din tilknyttede konsulent på dine personlige oplysninger, kan du kontakte 

ham/hende direkte. Desuden kan du altid henvende dig til os på info@addvalue.dk. 

Udlevering eller sletning 

Når arrangementet eller det forløb, du deltager i, er afholdt, slettes alle digitale data på dig. 

Du kan desuden altid henvende dig til os på info@addvalue.dk, hvis du ønsker at få slettet 

oplysninger under forløbet. 

 

Tilmelding gennem onlinebooking 

Formål 

I forbindelse med tilmelding til arrangementer, kurser, holdforløb, foredrag og Potential in Action vil 

du nogle gange også kunne tilmelde dig via vores onlinebooking. I den forbindelse opbevarer vi 
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dine data på en tilmeldingsliste, som bruges til at udsende yderligere information om 

arrangementet. 

Brug 

Dine data opbevares sikkert og fortroligt hos Flexbillet, med hvem vi har indgået en 

databehandleraftale. Vi bruger dit navn samt dine kontaktoplysninger til at forberede 

arrangementet og til at kunne kontakte dig med praktiske informationer. 

Ajourføring 

Ønsker du at opdatere dine personlige oplysninger, kan du altid henvende dig til os på 

info@addvalue.dk. 

Udlevering eller sletning 

Når arrangementet er afholdt, slettes alle digitale data på dig. 

Du kan desuden altid henvende dig til os på info@addvalue.dk, hvis du ønsker at få slettet 

oplysninger under forløbet. 

 

Kontakt 

Anden henvendelse om vores brug og håndtering af persondata skal ske på info@addvalue.dk. 
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