Genom att fylla i anmälningsformuläret och registrera dig till VIND 2018 den 24-25
oktober ger du medgivande till att Svensk Vindenergi får använda dina uppgifter för
följande ändamål:



Spara dina uppgifter i Svensk VIndenergis interna informationsdatabas.
Dela din kontaktinformation med vår eventadministratör (Blick Möteskonsult AB) för
bearbetning och hantering för eventets ändamål.

Varför behöver Svensk Vindenergi denna information?
a) För fakturering av kostnader
b) Registrering av enskilda personer för att planera eventet.
c) För att kunna skicka e-post före, under och efter eventet. Denna e-post kan t. ex. vara
påminnelser, eventinformation, uppföljningsundersökning, dela med oss av
presentationerna mm.
Datalagring
Dina kontaktuppgifter (namn, befattning/titel, företagsnamn, telefonnummer och e-postadress samt
val av aktiviteter under event) kommer att sparas på följande plattformar:




Eventregistreringsportalen som hanteras av Blick Möteskonsult AB för särskilda ändamål endast
för eventet. Blick behåller informationen tills dess att deltagaren har betalat eventuella fakturor
plus maximalt ett år efter detta datum för att kunna ge dig och Svensk Vindenergi korrekt
information vid behov.
Svensk Vindenergis interna nätverk. Här kommer kontaktuppgifterna sparas så länge de är
aktuella och relevanta, för att vi ska kunna sända dig information om kommande event eller
andra nyheter som kan vara av intresse för dig. Vill du inte ha denna information klickar du bara
på länken för avregistrering alternativt sänder oss en e-post och ber oss ta bort dina
kontaktuppgifter ur vårt system.

Fotografering och video
Svensk Vindenergi kommer att ta foton och eventuellt vid tillfällen även spela in eventet med hjälp
av video. Publicering kan komma att ske i utskick till deltagare efter konferens samt på
www.vindkonferensen.se och www.svenskvindenergi.org. Eventuellt även via Svensk Vindenergis
sociala mediekanaler under och efter eventet. Din kontaktinformation kommer inte att ingå i någon
publikation i ovanstående kanaler men din bild kan visas där. Dock så kan namn, roll och
företagsnamn på utvalda talare. Om detsamma gäller för deltagare sker det efter skriftligt
godkännande från berörda personer.

