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MMT3000
PERSONDATALOVGIVNINGEN
Indsamling og anvendelse af personoplysninger
I forbindelse med dit medlemskab af MMT3000 Har du indtastet / afgivet en række
personoplysninger. Disse er overordnet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit navn
Din adresse
Din e-mailadresse
Dit telefonnummer/mobilnummer
Den virksomhed du er ansat i
Faktureringsoplysninger
Din titel
Dit foto

Disse personoplysninger anvender MMT3000 kun i forbindelse med dit medlemskab af
MMT3000 og din profil på mmt3000.dk for, at vi kan opfylde de forpligtigelser, vi har
overfor dig som medlem af foreningen. Dine data videreformidles ikke til tredjepart.
MMT3000 anvender dine data til:
•
•
•

Fremsendelse af nyhedsmail
Fremsendelse af invitationer til konferencer og events i foreningen
Fakturering af de ydelser du modtager fra foreningen

Ved udmeldelse af MMT3000 slettes alle dine data undtagen Navn og e-mail.

Behandling af personoplysninger – samtykke
I forbindelse med din eksamen fra AAU modtager vi dit navn og email fra AAU.
I forbindelse med din indmeldelse i MMT3000 modtager du en email med login og
password til din egne persondata på mmt3000.dk. Du opfordres til selv at logge på, og
du alene er ansvarlig for ændring og udfyldelse af data på hjemmesiden.
Dine profiloplysninger kan ses af alle foreningens medlemmer. Du kan selv i din profil
afgøre om dine oplysninger skal være tilgængelige som en del af foreningen overfor
andre personer end foreningens medlemmer.
Alle e-mails fra MMT3000 www.mmt3000.dk, sendes via info@mmt3000.dk der er
hostet på en mailserver hos M media ApS (mmedia.dk).
Du giver derfor ved din optagelse i MMT3000, samtykke til, at vi må kontakte dig pr. email med ovenstående informationer.
MMT3000: www.mmt3000.dk
Kontakt: Jette Bruun, info@mmt3000.dk, +45 25 39 49 70
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Ønsker du IKKE at modtage ovenstående oplysninger pr. e-mail længere, skal du logge
på din profil og fjerne dine email-adresser fra din personprofil. Herefter kan foreningen
ikke længere kontakte dig.
Der udsendes ikke mails af markedsføringsmæssig karakter fra MMT3000 udover for
arrangementer, der foregår i regi af foreningen eller AAU.

Datasikkerhed
Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med opfyldelsen af dit medlemskab af MMT3000, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i
overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og
databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål at være medlem af MMT3000. (Se
også ”Behandling af personoplysninger” sidste afsnit).
Vi anvender tredjeparter til behandling af dine personoplysninger.
Det er i forbindelse med hjemmesiden www.mmt3000.dk:
M media Aps, Joachimsvej 3, 9320 Hjallerup Tlf.: 36 98 87 57, mail: info@mmedia.dk.
Det er ved fakturering økonomisystemet E-conomics:
v/ Visma e-conomic a/s, Langebrogade 1, 1411 København K.
Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti
for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, og sletning
På din egen profilside efter login og password på www.mmt3000.dk kan du se alle
oplysninger MMT3000 har registreret vedrørende din person. Har du spørgsmål eller
indsigelser mv. kan du kontakte:
MMT3000 v/Jette Bruun, Aalborg
Mobil: +45 25394970
Email: info@mmt3000.dk
CVR-nr.: 3355 9275
Hvis der er fejl i vores oplysninger, er det din egen pligt og opgave at rette dem på
mmt3000.dk. Såfremt du har glemt login og password, kan det fremsendes til dig via
hjemmesiden www.mmt3000.dk. Alternativt kan du kontakte foreningen på ovenstående email og udbede dig en login og password eller bede om, at vi foranstalter
dine oplysninger slettet.
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Foreningen vedligeholder ikke og retter ikke i personoplysninger. Vi er dog forpligtiget
til at slette dine oplysninger, såfremt du beder om det.
Hvis du ønsker at klage over MMT3000’s behandling af dine personoplysninger, kan
dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19
32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk
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