September 2022

Privatlivspolitik (cookie- og persondatapolitik) for
Lærfest´23
Når du tilmelder dig, både som besøgende og udstiller på Lærfest’23, gælder denne
persondata- og cookiepolitik:
Lærfest’23 indsamler personoplysninger om dig i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.
Det sker via hjemmesiden lærfest.dk og ved tilmelding til messen via tilmeldingssystemet Conference
Manager.
Endvidere indsamler vi personoplysninger om dig ved din deltagelse i selve messen. Oplysningerne indsamler
vi for at yde den bedst mulige service og forbedre din oplevelse af arrangementet Lærfest. Der er tale om
oplysninger, som du selv giver os.
CFU Danmark er dataansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger. Nedenfor kan du
se, hvem vi deler dine oplysninger med og til hvilket formål. Du kan også finde vores kontaktoplysninger i
relation til databeskyttelsesrådgivning.

Personoplysninger ved tilmelding til Lærfest’23
Lærfest’23 benytter tilmeldingssystemet Conference Manager til administration af messens deltagere. Når
du tilmelder dig Lærfest’23, bliver du registreret med de oplysninger, du har angivet i din tilmelding. Med din
tilmelding giver du tilladelse til, at vi må behandle disse oplysninger om dig.
Tilmelder du andre personer til arrangementet Lærfest’23, forventer arrangørerne, at du informerer
disse personer om, at deres oplysninger bliver registreret som beskrevet i denne politik.
Lærfest behandler udelukkende de personoplysninger, du har angivet i din tilmelding. Formålet med
behandlingen af oplysningerne er at kunne give dig adgang til arrangementet og at kunne fakturere dig for
betalingsbehæftede valg i din tilmelding til Lærfest’23. Derudover behandler vi dine oplysninger i forbindelse
med evaluering af brugen af services og til brug for forbedring samt kontakt til dig efter Lærfest med
information om Lærfest’24.
Du kan til enhver tid bede om at få dine personoplysninger slettet i forbindelse med din deltagelse ved at
kontakte projektlederne på https://lærfest.dk/kontakt.
Hvis du beder om at få dine personoplysninger slettet, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af
personoplysninger frem til tidspunktet for sletningen.

Samtykke til videregivelse af oplysninger til udstillere, som scanner dit navneskilt med
udstiller-app
Udstillere, som anvender Lærfests udstiller-app, får adgang til dine kontaktoplysninger ved at scanne dit
navneskilt. Hvis du ikke ønsker at give udstillere adgang til dine kontaktoplysninger, kan du til enhver tid
afvise at give udstillere tilladelse til at scanne dit navneskilt.
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Når du giver en udstiller tilladelse til at scanne dit navneskilt, får udstilleren tilladelse til at kontakte dig
inden den 30. juni 2023. Formålet med udstillerens henvendelse er at afklare, om du ønsker at etablere
yderligere kontakt. De oplysninger, der videregives til udstillere, som scanner med udstiller-app, er dit
navn, ansættelsessted og e-mailadresse. Udstilleren er forpligtet til at slette dit navn og din e- mailadresse
senest den 30. juni 2023, med mindre I inden da har aftalt at etablere yderligere kontakt.
Hvis du ikke ønsker at videregive dine personoplysninger til en udstiller, informerer vi dig om, at du aktivt
kan takke nej til scanning af dit navneskilt, når du bevæger dig rundt på messen.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med
Udstiller-app tilbage ved at skrive til de oplyste projektledere på https://lærfest.dk/kontakt. Hvis du
trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem
til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes dine personoplysninger ved afvikling af igangværende messe.

Optagelse af udstilleroplæg
Vi informerer dig om, at udstillere har mulighed for at vælge at optage deres oplæg, når det afvikles
fysisk på messerne, med det formål at gøre det tilgængeligt på https://lærfest.dk og på deres egne
kanaler efterfølgende. De personoplysninger, du har afgivet i forbindelse med din tilmelding, vil ikke
fremgå af optagelserne.

Cookies
Lærfest.dk anvender cookies.
En cookie er en fil, som lægges på din enhed (pc, smartphone, tablet eller lignende). Den gør det muligt at
genkende din enhed og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser.
Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om enheden bruges af en eller
flere personer. Den kan heller ikke sprede virus eller skadelige programmer.
Første gang du lander på vores hjemmeside, ser du et banner med information om cookies. Når du klikker
dig videre lægges der en cookie til at samle statistik om din brug af hjemmesiden, og banneret forsvinder. Vi
bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden af vores hjemmeside. Oplysningerne i statistikken er
anonyme, og bliver ikke koblet til dig som bruger.

Brug af billeder taget under afholdelse af Lærfest’23
Under messernes afvikling vil der blive taget billeder, som efterfølgende kan blive brugt til markedsføring
og information om Lærfest i trykte og digitale medier. Ved tilmelding til Lærfest accepterer du, at du kan
optræde på disse billeder. Ønsker du efterfølgende, at dit billede bliver fjernet, kan du rette henvendelse
til projektlederne på https://lærfest.dk/kontakt. Så vil vi straks fjerne billedet af dig.
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Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?
Lærfest er ansvarlig for behandlingen af data. Lærfest drives af CFU Danmark. Du finder vores
kontaktoplysninger nedenfor.

Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til Lærfests behandling af dine
oplysninger. Du har ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, ret til at få berigtiget, slettet
eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid
med lovgivningen. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger
Har du henvendelser vedrørende vores behandling af persondata, eller ønsker du at gøre brug af dine
rettigheder til indsigt eller indsigelse over for vores databehandling, kan du kontakte os via e-mail på
dataretcfu@kp.dk. Vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Klager
Du har ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i
databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på
borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl
Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. På Datatilsynets hjemmeside kan du også finde reglerne om behandling af
personoplysninger.

Privatlivspolitikken er opdateret september 2022.
Når du tilmelder dig som udstiller til Lærfest Aarhus'23, bliver du registreret i konferencesystemet Conference
Manager med de oplysninger, du har angivet i din tilmelding.
Du giver med din tilmelding tilladelse til, at CFU Danmark som dataansvarlig må behandle disse oplysninger om
dig. CFU Danmark behandler udelukkende de oplysninger, du har angivet i din tilmelding. Formålet med
behandlingen af oplysningerne er at kunne administrere din udstilling på Lærfest samt dine oplæg, herunder at
kunne kommunikere med dig om messen og om praktiske forhold knyttet hertil, samt at kunne administrere
betaling. Vi informerer dig om, at du er ansvarlig for, at du overholder regler om ophavsret i dit udstilleroplæg.
Hvis du ønsker at optage dit oplæg med det formål at give Lærfest tilladelse til at offentliggøre det på vores
hjemmeside efter afviklingen af dit fysiske oplæg på Lærfest, er du endvidere ansvarlig for, at du overholder
privatlivspolitikken på vores hjemmeside.
Vi informerer dig desuden om, at du er ansvarlig for at overholde ophavsret og vores privatlivspolitik, hvis du
benytter dig af muligheden for at få lagt en videoteaser på vores hjemmeside Endvidere informerer vi dig om, at
CFU Danmark bruger dine oplysninger i anonymiseret form til evaluering og statistik, med henblik på at vi kan
forbedre vores afvikling af eventuelle fremtidige afholdelser af Lærfest. Endelig informerer vi dig om, at CFU
Danmark sender dig information pr. mail om fremtidige afholdelser af Lærfest.
CFU Danmark videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke ved
at kontakte CFU Danmark på cfu@kp.dk dataret. Her kan du også henvende dig, hvis du har spørgsmål til
beskyttelse af dine personoplysninger hos CFU Danmark.
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