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Vejledning om databeskyttelse virksomhedsportal  
 

Databeskyttelseserklæringen på virksomhedsportalen rækker ud over den generelle politik for Hoffmann SE 
på: https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hodk/company/datenschutz 

Her informerer vi dig om de data, som vi behandler, når du bestiller et arrangement hos os, eller når du kontakter os 
(via e-mail, telefon, fax, online portal), samt hvilke rettigheder du har til dine personlige data.  

1. Dataansvarlig / kontaktperson 
Se http://ho7.eu/dataprotection mht. oplysninger om dataansvarlige. Mht. alle spørgsmål om databeskyttelse, 
tilbagekaldelse af et meddelt samtykke eller indsigelse mod en bestemt brug af data, er du altid velkommen til at 
kontakte virksomhedens databeskyttelsesansvarlige. Kontaktoplysningerne står på http://ho7.eu/dataprotection. 

2. Behandling af dine data 
Vi indsamler og behandler dine data, som du giver os, når du laver en registrering eller kontakter os (via fx telefon eller 
mail).  

Vi bruger dine data   

1. til uddannelsesformål (fx fakturering eller fremstilling af certifikater),  
2. til opfyldelse af dine relaterede anmodninger. 
3. til organisering af arrangementet (Udskrivning af deltagerliste med navn og institution eller navneskilt).  
4. om nødvendigt, deler vi dine oplysninger med uddannelsens leverandør og de samarbejdende institutioner. 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er 6 stk. 1 litr. b i GDPR (kontraktens opfyldelse og foranstaltninger forud 
for aftalens indgåelse). 

Hvis du allerede er registreret hos os ifm. en begivenhed, indsamler vi din registrering og dine kontaktoplysninger via 
vores database.  

Vi gemmer dine data så længe, det er nødvendigt mht. gennemførsel af arrangementer og tilknyttede tjenester og/eller 
vi har en legitim interesse i yderligere lagring. I alle andre tilfælde, sletter vi dine personrelaterede oplysninger, med 
undtagelse af de data, som vi fortsat skal gemme aht. kontraktlige eller juridiske (momsmæssigt eller kommercielt) krav 
til opbevaring af disse (fx fakturaer). 

3.  Videregivelse af dine data 
Vi vil gerne informere dig om, at vi videregiver dine data til kontraktligt tilknyttede tredjeparter. 
Følgende tilfælde bør navnlig nævnes:  
Informationsarrangementer og træningssessioner. 
Som en del af disse arrangementer kan vi videregive dine personoplysninger til undervisere og eventpartnere. 
Retsgrundlaget herfor er deres samtykke, opfyldelse af en kontrakt eller den legitime interesse. I tilfælde af legitim 
interesse vil videresendelsen finde sted med henblik på afholdelse af begivenheden. 
 

4.  Billeder og optagelserne 
Under vores arrangementer tages der lejlighedsvis fotos og filmoptagelser, som kan bruges til offentliggørelse på 
Hoffmann Groups intranet samt på sociale medier og presserapporter. 
Retsgrundlaget for den beskrevne databehandling er normalt vores legitime interesser i overensstemmelse med art. 6 
f) GDPR eller i særlige tilfælde deltagernes samtykke i overensstemmelse med art. 6 a) GDPR. Vi har en legitim 
interesse i at tage billeder og filme for at informere offentligheden om begivenheden. 
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandlingen eller trække dit samtykke tilbage. 
Denne og andre oplysninger vil blive vist på et synligt sted ved hver begivenhed. 
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