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Persondatapolitik for B2B Vestsjælland 

 

Når du interagerer med B2B Vestsjælland registreres nogle af dine data. Denne datapolitik 

beskriver hvilke data der indsamles og hvordan de opbevares, videregives og bruges. Du kan altid 

kontakt os hvis du har spørgsmål til politikken, på: 

• mail@b2net.dk 

• 69 15 02 70 

Dine rettigheder 

Pr. 25. maj 2018 er General Data Protection Regulation (GDPR) trådt i kraft. GDPR er EU’s 

lovgivningsmæssige ramme, som sikrer dig en række centrale rettigheder i forhold til dine data, 

bl.a.: 

• Retten til at blive glemt 

• Retten til at vide, hvordan data behandlet 

• Retten til at få korrigeret ukorrektheder 

• Retten til portabilitet (overførelse af data) 

Læs mere om dine rettigheder her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_da 

 

Dataindsamling, lagring og procedurer 

Du kan interagere med B2B Vestsjælland på flere måder. Du kan: 

• Være medlem af B2B Vestsjælland 

• Være gæst af et medlem af B2B Vestsjælland ved et af vores arrangementer 

• Have skriftlig korrespondance via e-mail 

• Besøge vores website 

 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige til at 

kunne holde en meningsfuld relation til vores medlemmer og andre der kontakter os. Vi sletter dine 

persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores 

indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Det beskrives i det følgende, hvordan B2B 

Vestsjælland håndterer dine data i forskellige situationer. 

 

Når du er medlem 

Hvis du er medlem af B2B Vestsjælland registrerer vi firmanavn og hjemmeside (til brug for 

henvisning på netværkets hjemmeside), samt navn, e-mailadresse og telefonnummer på 

virksomhedens tilknyttede kontaktperson. Oplysningerne registreres i: MS Outlook og 

hjemmesideplatform. 
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Når du er gæst ved et arrangement 

Er du gæst ved et af vores arrangementer registreres dit firmanavn samt navn, e-mailadresse og 

telefonnummer på virksomhedens tilknyttede kontaktperson. Oplysningerne registreres i: MS 

Outlook og på website da tilmelding foregår online. Dette gælder også hvis du er 

gæsteoplægsholder eller vært for netværket. 

Som gæst registreres du desuden (ligesom medlemmer) på listen, som løbende modtager 

dagsorden for kommende møder via MS Outlook. Ønsker du at blive slettet fra listen, skal vi 

modtage en mail med ønske herom. 

 

Har du haft skriftlig korrespondance med B2B Vestsjælland 

Har du udfyldt en kontaktformular på vores website, eller skrevet direkte til vores e-mailadresse, så 

har vi registreret din e-mailadresse og vores korrespondance er arkiveret i MS Outlook, så længe 

den pågår. Herefter slettes mails og din e-mailadresse og du vil ikke længere kunne findes i 

systemet. Vores e-mails er krypteret med TLS. Som udgangspunkt søger vi, at minimere de 

personhenførbare data i e-mailkorrespondance. Det vurderes altid, inden afsendelse af mail, 

hvorvidt indholdet er for ømtåleligt til at kunne forsvares afsendt med TLS kryptering. 

 

Besøger du vores hjemmeside 

Vores website holdes af FIFO Network ApS, som der foreligger en databehandleraftale med.  

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og 

forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine 

cookies og undlade videre brug af websitet. Du kan læse mere om brugen af cookies, samt ændre 

i dine præferencer her: http://www.youronlinechoices.com/den 

Når du besøger vores hjemmeside skal du være opmærksom på, at vores hjemmeside indeholder 

links til eksterne hjemmesider. Vi linker som udgangspunkt kun til kilder, som vi selv har tillid til, 

men B2B Vestsjælland tager ikke ansvar for skader der kan opstå som følge af klik på link.  

 

Situationer 

Fakturering 

Når B2B Vestsjælland fakturerer for kontingent, benyttes udelukkende bankoverførsler – dvs. at 

B2B ikke ligger inde med andre faktureringsoplysninger end de der skal til for, at stile 

faktureringen, til den aktuelle virksomhed såsom: Firmanavn, cvr nr., adresse og evt. 

kontaktperson. Disse oplysninger registreres i: e-conomics, og hos ekstern bogholder, som der 

foreligger databehandler aftale med. 

Det samme gælder ved fakturering af no-show-fee. 
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Fotos 

Indimellem bliver der til vores arrangementer, taget billeder til brug for markedsføring på Facebook, 

hjemmeside og lignende. Som medlem og gæst accepterer du at der tages billeder, med mindre 

du udtrykkeligt har takke nej. Der hentes skriftligt samtykke ved portrætfotos, men ikke ved 

situationsfotos med mere end 6 mennesker på.  

 

Spørgeundersøgelser: Tilfredshedsundersøgelse og andre undersøgelser 

Indimellem foretager B2B Vestsjælland spørgeundersøgelser, der udfyldes på vores hjemmeside. 

Svar på spørgeundersøgelserne registreres: I MS Outlook og MS Office filer, der bruges til 

evalueringsrapport som fremlægges ved årlig generalforsamling o.lign. 

 

Slettepolitik 

Oplysninger om vores medlemmer gemmes som udgangspunkt så længe virksomheden er aktivt 

medlem. Ophører forbindelsen til virksomheden og kontaktpersonen, slettes alle oplysninger, der 

ikke er omfattet af bogføringsloven eller anden relevant lovgivning, samt al korrespondance, 

indenfor 12 måneder efter endt kontakt. Der vil stadig kunne forefindes markedsføringsmateriale 

med udtalelser, fotos o.lign. online, desuden vil firmanavn eller kontaktpersons navn stadig kunne 

findes på kontaktlister og deltagerlister, indtil disse opdateres (en gang årligt). 

Ønsker du indsigt i de oplysninger vi har om dig, ønsker du at ændre dem, eller ønsker du 

at vi sletter dine oplysninger, bedes du kontakt os på: 

• mail@b2net.dk 

• 69 15 02 70 

Du kan klage over håndteringen af din data til: 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5 

1300 København K 

På vejne af bestyrelsen, 
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