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Information vedrørende behandling af personoplysninger  

 

Dataansvarlig:  

Copenhagen Business School 
Solbjerg Plads 3 
2000 Frederiksberg 
 
Telefon: 3815 3815 
E-mail: alumni@cbs.dk   

 

CBS’ databeskyttelsesrådgiver (DPO) 
Dataansvarlig: Jesper Smedegaard Madsen 
Afdeling: CBS Legal 
Telefon: 3815 2117 
Mobil: 4185 2485 
E-mail: dpo@cbs.dk 

 

Formål 

Gennem CBS Alumni kan du bevare kontakten til CBS og andre alumner. Få adgang til en række 
fordele og tilbud fra Copenhagen Business School (CBS). 

For at blive registeret ved CBS Alumni skal du have en grad fra CBS eller have været 
udvekslingsstuderende på CBS, dvs. have en af følgende grader: 

•    Bachelor 
•    Kandidat 
•    CEMS 
•    Ph.d. 
•    HD (2. del) 
•    Masteruddannelse 
•    MBA 
•    Udvekslingsophold (bestået 15 ECTS) 

 

Dine oplysninger, som du informerer os om, bruges til at verificere, at du er alumne fra CBS. 
Derudover benyttes dine oplysninger til at administrere din registrering ved CBS Alumni og til at 
kommunikere med dig om alumne-nyheder, invitationer til alumne-arrangementer samt 
deltagelse i rankings og akkrediteringer.  

 

mailto:alumni@cbs.dk
mailto:dpo@cbs.dk


 

Side 2 af 3 
 

Samtykke 

Dine oplysninger bliver behandlet på baggrund af det samtykke, som du har afgivet i 

forbindelse med, at dine oplysninger blev indsamlet. 

Hvis du ikke længere ønsker, at dine oplysninger skal behandles til formålet ovenfor, kan du til 

enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en mail til den dataansvarlige. 

At du trækker dit samtykke tilbage, har ikke betydning for den behandling af dine oplysninger, 

som allerede er sket, men det forhindrer, at oplysningerne bliver behandlet efter, at du har 

trukket dit samtykke tilbage. 

 

Skal du afgive oplysninger? 

Det er frivilligt at registrere sig ved CBS Alumni. Hvis du ikke ønsker at afgive de efterspurgte 

oplysninger, er konsekvensen, at du ikke vil blive registreret ved CBS Alumni og modtage 

information omkring alumne-aktiviteter. 

 

Hvor længe opbevares dine oplysninger? 

Dine oplysninger bliver opbevaret fra indsamlingstidspunktet og indtil det ikke længere er 

nødvendigt at opbevare oplysningerne for at kunne opfylde formålet. Det vil som udgangspunkt 

sige, at vi opbevarer dine oplysninger, indtil at du trækker dit samtykke tilbage. 

 

Eventuelle modtagere af persondataoplysningerne  

Som registreret alumne ved CBS Alumni, accepterer du at blive kontaktet omkring deltagelse i 

rankings og akkrediteringer. CBS kan dele dine kontaktoplysninger med godkendte 

samarbejdspartnere f.eks. Financial Times med udelukkende det formål at gennemføre 

rankings- og akkrediteringsundersøgelser. 

 

Rettigheder 

Dine rettigheder, som beskrives i dette afsnit, kan udøves ved henvendelse til den 

dataansvarlige. 

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, og du har ret til 

at få en kopi af de oplysninger, som behandles om dig. 
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Hvis du mener, at der er dele af oplysningerne, som ikke er rigtige, har du ret til at få berigtiget 

oplysningerne. Mens den dataansvarlige berigtiger dine oplysninger, har du ret til at kræve, at 

den dataansvarlige ikke behandler dine oplysninger, før at de er blevet berigtiget. 

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, som er indsamlet, hvis du trækker dit samtykke 

tilbage. 

Du har ret til at få overført de oplysninger, som du har givet til os i et almindeligt brugt og 

maskinlæsbart format, og hvis det er teknisk muligt få oplysningerne overført fra os til en anden 

dataansvarlig. 

 

Klage 

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine oplysninger, kan du sende din klage til: 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300 København K 

Telefon: 3319 3200 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 

mailto:dt@datatilsynet.dk

