Brug og opbevaring af persondata i forbindelse
med markedsføring
Formål
For at informere interesserede om Add Values ydelser og forretning bruger vi forskellige former for
markedsføring, herunder især e-mail marketing i form af et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommet i
gennemsnit 1-2 gange månedligt og indeholder nyheder, cases, videndeling og information om
ændringer i vores organisation. Tilmelder du dig nyhedsbrevet gennem en af vores
tilmeldingsformularer bliver du samtidig bedt om dit samtykke til, at vi må bruge og opbevare dine
persondata i form af e-mailadresse, navn, stilling og virksomhed.

Brug
Vi opbevarer dine data sikkert, fortroligt og underlagt gældende lovgivning hos en databehandler,
der administrerer udsendelsen af e-mails og sikrer, at vores abonnenter håndteres korrekt.
Databehandlerens navn er MailChimp, og der foreligger databehandleraftale med denne tredjepart.
Af de data, vi indsamler, bruger vi din e-mailadresse til at sende dig nyhedsbrevet, hvorfor
oplysning af e-mailadresse er påkrævet ved tilmelding.
Vi bruger dit navn, stilling og virksomhed til at forbedre og målrette indholdet til dine behov og
interesseområder – disse data vælger du derfor selv, om du vil oplyse ved tilmelding. Vi forbedrer
og målretter fx indholdet ved at segmentere vores modtagere i grupper, der bl.a. er baseret på
stillingstyper og aktivitet såsom åbning og klik i de modtagne e-mails.
Vi bruger desuden dataene til at generere statistik om nyhedsbrevenes generelle performance og
sammenligne dem.

Ajourføring og brud
Du kan til hver en tid selv opdatere dine oplysninger via linket i bunden af nyhedsbrevet eller ved at
henvende dig direkte til os på info@addalue.dk.
Vi gennemgår modtagerlisten hvert år i januar og afmelder inaktive brugere for at sikre, at
modtagerlisten er ajourført, og at dine data er opdaterede.
Ved kendskab til eller forsøg på brud på datasikkerheden vil alle implicerede parter samt
Datatilsynet blive informeret øjeblikkeligt.

Udlevering eller sletning
Du kan til enhver tid stoppe med at modtage nyhedsbrevet. Det gør du enten ved at afmelde dig
nyhedsbrevet via linket i bunden af en af de pågældende e-mails eller tage kontakt direkte til os på
info@addalue.dk.
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Du kan også altid få udleveret eller slettet dine data permanent ved at henvende dig til
info@addalue.dk. Drejer det sig om at få udleveret dine data, vil vi sende dem til dig i en krypteret email.

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