
 

 

AI Netværk – hosted af KPMG 

Netværksbetingelser/handelsbetingelser 

Tilmelding og betaling 
Tilmelding og betaling omfatter alle netværksmøder i 2021. Når betalingen er gennemført, kan denne ikke 
refunderes. 

Efter tilmelding fremsendes faktura til den e-mailadresse, som du har oplyst ved tilmeldingen. 
Betalingsfristen er senest 30 dage efter datoen for fakturaens udstedelse, og hvis ikke betalingen er 
gennemført inden betalingsfristen, forbeholder vi os retten til at udbyde din plads til en anden. 

Hvis du ikke kan deltage 
I tilfælde af at du bliver forhindret i at deltage til et eller flere af netværksmøderne, er du velkommen til at 
lade en anden deltage på dine vegne, men betaling refunderes ikke og der gives ikke rabat eller 
tilgodehavender til fremtidige netværksmøder. Hust at give KPMG besked inden mødet, hvis du lader en 
anden deltage på dine vegne. 

Ændring eller aflysning 
KPMG forbeholder sig ret til at ændre eller aflyse netværksmøder, hvis det ikke kan lade sig gøre at afholde, 
f.eks. på grund af sygdom. 

Ved ændring af dato for netværksmøder refunderes betalingen ikke og der gives ikke rabat eller 
tilgodehavender til fremtidige netværksmøder.  

Ved aflysning af netværket refunderes betalingen svarende til de aflyste netværksmøder. 

KPMG dækker ikke omkostninger ved ændring eller aflysning af transport, ophold eller lign. 

Ansvar 
KPMG arrangerer, afholder samt faciliterer netværket, og kan ikke gøres ansvarlig for rigtigheden af diverse 
oplysninger og udveksling af informationer. 

 

Behandling af personoplysninger 
Ved tilmelding til netværket, vil KPMG behandle dine personoplysninger, som du oplyser i forbindelse med 
tilmeldingen. 
KPMG vil behandle dine personoplysninger med det formål at kunne arrangere, facilitere, afholde og 
gennemføre netværket. I den forbindelse er der brug for at kunne identificere dig i forbindelse med 
betaling og for at kunne sende dig relevante informationer, materialer og invitationer relateret til 
netværket. 
KPMG vil behandle dine personoplysninger til opfyldelse af aftalen om dit køb af en plads til KPMGs 
netværk, og ellers kan behandlingen også finde sted på grundlag af KPMGs legitime interesse, jf. GDPR 
artikel 6, stk. 1, litra b og litra f, til at opfylde de ovennævnte formål. 
Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og dine personoplysninger vil blive slettet efter tre 
måneder. 
Rettigheder: Du har ret til indsigt i og/eller berigtigelse af dine personoplysninger. I visse tilfælde har du ret 
til at få slettet eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger, og du har ret at gøre indsigelse 
mod KPMGs behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre dine rettigheder gældende over for KPMG 



 

 

ved at skrive en mail til DK-FMPrivacy@kpmg.com. Hvis du er utilfreds over KPMGs behandling af dine 
personoplysninger, har du ret til at klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk.  
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