Vilkår for modtagelse af nyhedsbreve og anden elektronisk post
Denne samtykkeerklæring vedrører samtykke til FIF Marketing, Fjernvarmens Informationsfond om
modtagelse af nyhedsbreve og anden elektronisk masseudsendelse (online løsblade).
Udgiver af nyhedsbreve m.m. er:
FIF Marketing
Fjernvarmens Informationsfond
CVR nr.: 7550 6228
Merkurvej 7
6000 Kolding
mail@fif-marketing.dk
www.fif-marketing.dk

Nyhedsbreve m.m.
Nyhedsbreve og anden elektronisk masseudsendelse er en service, der udbydes af FIF Marketing,
Fjernvarmens Informationsfond, som indeholder aktuel information og tilbud fra virksomheden.
Igennem det månedlige nyhedsbrev får du bl.a. inspiration og ideer til markedsføringstiltag gennem
cases udført for andre varmeselskaber, information om kommende eller gennemførte
arrangementer, tilbud om deltagelse i konferencer og møder, månedens reklametilbud, link til
månedens leverandør, info fra Dansk Fjernvarme m.fl., aktiviteter og konkurrencer på
fjernvarme.info’s facebookside, generel orientering om FIF Marketing, Fjernvarmens
Informationsfonds forretning.
Anden elektronisk masseudsendelse vil typisk være online løsblade med tilbud om specifikt
markedsføringsmateriale, beskrivelse af arrangementer, Fjernvarmeskolen mv.
Persondata og cookies
Jeg giver samtykke til, at FIF Marketing, Fjernvarmens Informationsfond, i henhold til lovgivningen,
indsamler, behandler, opbevarer og registrerer de personoplysninger, som jeg har afgivet.
Persondata og samtykkeerklæringer opbevares forsvarligt.
Din email-adresse vil blive opbevaret og brugt til udsendelse af nyhedsbreve og anden relevant
massekommunikation. Men vi kan også bruge den med henblik på at sende øvrige mails for at
opretholde en kontinuerlig kontakt og for at kunne servicere dig med orienterende mails generelt
omkring vores forretning eller i forbindelse med en nødvendig kunde- eller
medlemskommunikation.
De oplysninger, vi indsamler om læsning af vores nyhedsbreve/masseudsendelser, bruges
udelukkende anonymiseret for statistisk brug og for at kunne gøre os i stand til at målrette og
tilpasse indholdet af vores nyhedsbreve og masseudsendelser i forhold til modtagerens interesser.

Afmeldelse eller ændring
Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke, uden at det får forretningsmæssige konsekvenser.
Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at kontakte FIF Marketing, Fjernvarmens Informationsfond
på mail@fif-marketing.dk. Afmelder du nyhedsbrevet, sletter vi dig hurtigst muligt fra vores
kontaktliste.
Har du rettelser til dine opgivede kontaktoplysninger, kan du til enhver tid ændre dem ved at skrive
til os på mail@fif-marketing.dk.
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