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Vilkår for modtagelse af Høreforeningens nyhedsbrev 
 
Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Høreforeningen.  
 
Hvilke oplysninger indsamles om mig? 
Høreforeningen indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og  
e-mailadresse.  
 
Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet, 
herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der 
klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen. 
 
Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores 
hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores 
hjemmeside bruger cookies. 
 
Du kan læse mere om Høreforeningens brug af cookies her.  
 
Hvad bruger vi dine oplysninger til? 
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve. 
Vær opmærksom på, at nyhedsbrevene kan indeholde omtale af kurser, arrangementer og andre 
tilbud (markedsføring).  
 
De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at  
forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse 
indholdet efter dine interesser.  
 
Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i 
anonymiseret form. 
 
Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert 
Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske 
og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt 
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tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, 
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. 
 
Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt 
samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks. 
 
Hvor ofte udsendes nyhedsbreve? 
Vi udsender vores nyhedsbrev efter behov. Typisk 3-4 gange om året.  
 
Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger 
Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger ved at enten afmelde dig 
nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen, eller ved at kontakte  
Høreforeningens sekretariat på mail@hoereforeningen.dk 
 
Du kan altid afmelde dig 
Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Når du har afmeldt 
dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, med mindre  
du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig - fx hvis du er  
medlem af Høreforeningen. 
 
Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ” "unsubscribe from this list"-linket, som kan findes 
nederst i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. 
 
 
Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig? 
Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse, lige så længe som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. 
Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse.  
 
Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. 
Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden 
behandlingshjemmel, som vi har, selvom du afmelder dig nyhedsbrevet. 
 
Hvis du ønsker dine oplysninger fra anden sammenhæng slettet, skal du kontakte os på 
mail@hoereforeningen.dk eller telefon 36 75 42 00. 
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