Vilkår for påmelding til DNs
konferanser
Når du melder deg på en konferanse i regi av Dagens Næringsliv (DN) gjelder vilkårene nedenfor.

Bestilling og avbestilling
Påmeldinger kan avlyses iht. følgende avbestillingsbetingelser. Kun skriftlig avbestilling til
konferanse@dn.no gjelder.
•
•
•
•

Ved avbestilling inntil 45 arbeidsdager før konferansens start, gis full refusjon av
deltageravgiften.
Avbestilling må skje skriftlig til konferanse@dn.no.
Ved avbestilling senere enn 45 arbeidsdager før konferansens start gis ingen refusjon.
Det er mulig å overføre billetten til en kollega inntil dagen før konferansen. Dette må skje
skriftlig til konferanse@dn.no.

Kommunikasjon og markedsføring
Når du melder deg på en konferanse i regi av Dagens Næringsliv, vil du motta informasjon på epost eller
sms om konferansen du er påmeldt. Du vil også, som konferansekunde, motta nyhetsbrev om og
invitasjoner til lignende konferanser i regi av Dagens Næringsliv i etterkant av konferansen du er
påmeldt, på epost, sms eller i sosiale medier. Du kan når som helst melde deg av slike utsendelser, for
eksempel ved å klikke på avmeldingslenke i e-posten du mottar.
Våre nyhetsbrev kan inneholde informasjon om - og tilbud på - andre lignende produkter fra DN.

Behandling av personopplysninger
Dagens Næringsliv er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler
personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.
Når du melder deg på en konferanse lagrer DN opplysningene du oppgir om deg selv og din arbeidsplass
ved påmelding.
Disse opplysningene bruker vi til å administrere konferansen og deltagerne som er påmeldt. Vår
påmeldingsløsning er levert av Checkin, som vil behandle dine registrerte personopplysninger og
betalingsinformasjon på vegne av DN.
Noen av DN’s arrangementer planlegges og gjennomføres i samarbeid med medarrangører. De
opplysningene vi har om deltagere kan i forbindelse med arrangementet også bli brukt av
arrangementets medarrangører. Vi har felles behandlingsansvar med dem for disse opplysningene.
Opplysninger om arbeidsgiver oppbevares i 18 måneder etter at konferansen er avviklet, til
analyseformål.
Dagens Næringsliv har databehandleravtale med Checkin.
Ved å delta på arrangementer i regis av Dagens Næringsliv, samtykker du at arrangementet (eller deler
av det) kan bli fotografert eller filmet av DN eller våre konferansepartnere.
Du kan lese hele vår personvernerklæring her: Personvern

