Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
Den danske virksomhed Billetsalget.dk ApS driver fordelsklubber for andre virksomheder og
personaleklubber. For virksomheder leverer Billetsalget.dk en klub-site der vedligeholdes af
Billetsalget.dk. For denne type klub opsamles al data hos virksomheden selv, der er ansvarlig for
disse. For personaleklubber opsamler Billetsalget.dk personlige oplysninger for medlemmer og er
ansvarlig for disse i henhold til den gældende lov om databeskyttelse.
Hvorfor bruger vi dine personlige oplysninger?
Vi bruger dine personlige oplysninger til at sende dig nye tilbud, konkurrencer og andre
informationer om klubben via e-mail. Derudover bruges dine oplysninger til at kunne identificere
dig ved evt. log-in i klubben hos Billetsalget.dk.
Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:
*Kontaktoplysninger: e-mailadresse
*I enkelte tilfælde opsamles også: Navn, telefonnummer, postnummer og adresse
Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videresendt til tredjepart anvendes kun til at godkende dit medlemskab, hvilket nogle
personaleklubber f.eks. kræver.
Vi formidler, sælger eller udveksler ikke dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på
markedsføring udenfor klubben.
Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Vi anvender dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, så frem du har afgivet dit
samtykke hertil.
Hvordan opsamler vi dine data?
Dine personlige oplysninger opsamles i det du tilmelder dig en klub hos Billetsalget.dk
Din ret til at få adgang til, slettet, overført eller korrigeret data:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig.
Kontakt os på info@billetsalget.dk så sender vi dine personlige oplysninger til dig via mail. Ønsker

du at få dine oplysninger overført, sender vi dine data i en excel-fil enten til dig eller anden part.
Ønsker du at få rettet dine data og kan du ikke selv gøre dette under indstillinger inde i klubben,
kan du også skrive til os og bede om at få disse rettet. Ligeledes kan du bede os om at slette dine
data helt, dette vil dog også medføre at dit medlemskab i klubben slettes.
Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til direkte markedsføring.
Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:
* Ved at framelde dig markedsføringen i vores nyhedsmail
* Ved at skrive til os på info@billetsalget.dk
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger til direkte markedsføringsformål, indtil du tilbagekalder dit
samtykke.
Ved e-mailmarkedsføring opfatter vi dig som inaktivt medlem, hvis du fratræder din stilling i en
personaleklub eller hvis du ikke har åbnet din e-mail i løbet af de sidste to år. Herefter vil vi slette
dine personlige oplysninger. Så frem en klub opsiger samarbejdet, vil dine data ligeledes blive
slettet.

