VIFU privatlivspolitik
VIFU – Videncenter for Fødevareudvikling skaber innovation og vækst i den danske fødevareindustri. Dette sker
gennem aktiviteter, synlighed, netværk, videndeling, interaktion og innovative projekter.
Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
VIFU
CVR-nr: 27239854
Nupark 45, 7500 Holstebro
Email: vifu@vifu.net
Tlf.: 9612 7620
Brug af personoplysninger
Vi indsamler virksomheds- og personoplysninger for at skabe en stærkere platform for fødevareinnovation og give dig
information om:
•
•

Muligheder for interaktion mellem virksomheder, og mellem videninstitutioner og virksomheder:
Personoplysninger bruges til at informere og formidle den relevante forskning, projekter og aktiviteter.
Marketing og kommunikation: Personoplysninger bruges til at kommunikere nye initiativer, nyheder,
begivenheder m.v. via nyhedsbreve og sociale medier.
o Nyhedsbreve: Ved tilmelding til vores nyhedsbreve angives navn og e-mail. VIFU bruger disse
oplysninger til at fremsende dig nyhedsmails. Det er altid muligt at afmelde et nyhedsbrev igen.
Dette gøres i bunden af det senest modtagne nyhedsbrev.

Typer af personoplysninger
Disse oplysninger indsamles:
• Navn
• Selskab
• CVR nummer
• Stillingsbetegnelse
• E-mailadresse
• Telefonnummer
Kilder
De personoplysninger, vi indsamler, er fra:
•
•
•
•

Dig, direkte
Din virksomheds hjemmeside
Offentlige virksomhedsregistre, såsom CVR
Andre offentligt tilgængelige kilder

Behandling af personoplysninger
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende:
•
•
•

Dansk lov
Samtykke
Aftaler

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi værdsætter dit privatliv og passer på dine personoplysninger. I tråd med vores formål med at skabe videnbaseret
innovation benytter vi dine kontaktoplysninger til at sende dig materiale og invitationer. Indgår du i projekter, kan
dine informationer blive sendt til de bevilgende myndigheder.
VIFU videregiver ikke oplysninger til andre – undtaget hvis du giver tilladelse hertil.
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe de er nødvendige i overensstemmelse med nedenstående kriterier.
Oplysningerne er nødvendige i forhold til de formål, de er indsamlet for
• at overholde en juridisk forpligtelse
• til vidensbaseret samarbejder
• til forskning og statistiske formål
Dine rettigheder
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit
samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget
inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt
og maskinlæsbart format.
• Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i
privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på VIFUs
hjemmesider: www.vifu.net og Foodnetwork.dk.

