Betingelser for tilmelding på Ligeværd.dk
1. Betingelser og accept
I dette dokument er angivet de betingelser, der gælder for tilmelding på ligeværd.dk, som afholdes
af Ligeværd.
Ved at acceptere betingelserne accepterer De betingelsernes fulde udstrækning og bekræfter
samtidig, at De samtykker til Ligeværds anvendelse af de i forbindelse med tilmeldingen afgivne
personoplysninger på de i betingelserne angivne vilkår.
2. Definitioner
I betingelserne finder følgende definitioner anvendelse:
WordPress®: Har den i punkt 3 angivne betydning og omfatter, foruden selve programmet,
(software, applikationer mv.).
Arrangementsarrangør: Ligeværd, eller den person hos Ligeværd, der står for planlægningen af en
konference/et arrangement.
Foredragsholder/Oplægsholder: En person, der deltager i en konference/et arrangement i sin
egenskab af foredrags-/oplægsholder under Ligeværd.
Deltager: En person, der skal deltage i et arrangement, der afholdes af Ligeværd.
De Indtastede Oplysninger: De oplysninger, som De ved tilmelding til arrangementet bedes
indtaste om Fornavn, Efternavn, e-mail, adresse, telefonnr. og kommentarer mv.
Oplysningerne indsamles af Ligeværd.
3. Events Manager - beskrivelse og rettigheder
Events Manager er et plugin til WordPress, som gør det muligt at udgive begivenheder, steder og
kalendere samt acceptere bookinger til disse arrangementer.
Events Manager er gratis og formidles via www.wordpress.org. Events Manager stilles til rådighed
for Ligeværd via web-adressen: www.wp-events-plugin.com
Ligeværd er i forhold til Events Manager administrator og ansvarlig for de arrangementer, som
oprettes i Events Manager.
4. Indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
De indtastede oplysningerne lagres i et af Ligeværds oprettet forum.
De informationer/data, som indtastes eller på anden måde gøres tilgængelige i Events Manager,
vil derfor være tilgængelige for Ligeværd.

Ved at acceptere Betingelserne samtykker De udtrykkeligt til,
- at De Indtastede Oplysninger gøres tilgængelige via Events Manager, til brug af Ligeværd ved
registrering af tilmeldinger,
- at Ligeværd videregiver De Indtastede Oplysninger til foredragsholder/oplægsholder,
- at Ligeværd videregiver De Indtastede Oplysninger til andre Konferencedeltagere i form af
udlevering af deltagerlister,
- at Ligeværd videregiver De Indtastede Oplysninger til Konference/arrangements-stedet i form
af udlevering af deltagerlister,
- at Ligeværd lagrer de indtastede oplysninger, som er indtastet eller på anden måde gjort
tilgængelige i Events Manager i forhold til arrangementet, i perioden frem til arrangementets
afholdelse og i en periode på maksimalt 24 måneder efter arrangementets afholdelse, og
Ligeværd, i persondatalovens forstand, har karakter af dataansvarlig. Således er Ligeværd
indforstået med, at ved enhver videregivelse af oplysninger om et arrangement ud over de
ovenfor beskrevne situationer, har pligten til at indhente det fornødne skriftlige samtykke ved
videregivelse.
I sådanne situationer overholder Ligeværd altid gældende persondatalov.
Ligeværd træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer
til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af
personoplysninger. Ligeværd giver på arrangementsafholderens anmodning tilstrækkelige
oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
Ligeværd skal iagttage ubetinget tavshed omkring de informationer, som Ligeværd og dennes
medarbejdere måtte komme i kontakt med.
De oplysninger, som lagres, lagres på servere* hos Ligeværd.
De Indtastede Oplysninger er, at betragte som Ligeværds eksklusive ejendom. Såfremt
arrangementsdeltagere måtte have rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder i forhold til
sådan information/data, er disse rettigheder Ligeværd uvedkommende.
5. Ansvarsfraskrivelse
Ligeværd kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for direkte eller indirekte følgeskader i anledning af
systemnedbrud, skade på edb-udstyr og aflyste konferencer/arrangementer, herunder men ikke
begrænset til driftstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller produktskade generelt.

*Ligeværds server er placeret efter gældende EU-Lovgivning

