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InnovaConsult ApS, procedure for Indsamling, Opbevaring, Sikring og Anvendelse af
persondata:
Disse typer data indsamles:
I forbindelse med registrering af abonnenter på Nyhedsbrev via hjemmesiden
indtaster abonnenten selv sin mailadresse på InnovaConsult ApS’s hjemmeside.
I forbindelse med registrering af abonnenter på Nyhedsbrev i forbindelse med
foredrag eller møder indtaster InnovaConsult ApS efter aftale abonnentens
mailadresse på InnovaConsult ApS’s hjemmeside og aftalen dokumenteres via notat i
logbog/”Kinabog” eller liste hvor abonnenten selv har skrevet sin mailadresse (og
eventuelt sit navn).
Der indsamles ingen kritiske eller personfølsomme oplysninger.
Sådan anvender InnovaConsult ApS de indsamlede persondata:
De indsamlede mailadresser anvendes, når der udsendes Nyhedsbreve til
abonnenterne. Mailadresserne deles ikke med andre.
Det er muligt, via MailChimp, at registrere om abonnenten åbner Nyhedsbrevet og om
abonnenten klikker på eventuelle links i Nyhedsbrevet. Dette kan f.eks. anvendes til
at se hvad der skaber mest interesse – d.v.s. hvilke breve der åbnes mest og hvilke
links der klikkes mest på.
Via MailChimp er det desuden muligt at se, hvor mange der kigger på de forskellige
områder af hjemmesiden – men man kan ikke se hvem det er.
Sådan opbevares persondata:
Logbøger og lister over abonnenter opbevares i InnovaConsult ApS’s arkiv på kontoret
i Agro Food Park.
Via hjemmesiden registreres og arkiveres alle abonnenter online.
Der opbevares ingen kritiske eller personfølsomme oplysninger.
Sådan sikrer InnovaConsult ApS mod hacking og anden tyveri af data:
Kontoret aflåses udenfor arbejdstid og der er alarmsystem i Agro Food Park.
Der er købt og installeret NOD antivirus program på InnovaConsult ApS’s computere.
Ved hvert Nyhedsbrev er der mulighed for at unsubscribe/afmelde Nyhedsbrevet. I er
også velkomne til at kontakte InnovaConsult ApS, hvis i ønsker at afmelde
Nyhedsbrevet på et andet tidspunkt end ved Nyhedsbrev udsendelsen.
Får nogen lyst til at se hvordan Jeres egne data er opbevaret og sikret er I meget
velkomne 😊

