
Jeg accepterer nedenstående GDPR for behandling af mine personoplysninger i forbindelse med FH’s 
ordinære kongres 31. oktober – 1. november 2022. Læs mere. https://fho.dk/kongres-2022-gdpr/ 
 
 
FH sender live fra kongressen 
Kameraer er sat op i salen. De optager, hvad der sker på talerstolen og optager billeder fra salen. Vi sender live til FH´s 
hjemmeside. Optagelsen bliver liggende efter kongressen.  
 
Beslutninger lægges ud, så alle kan læse med 
Alle beslutninger ligger i kongresappen og på www.fho.dk/kongres efter kongressen.   
 
Stemningsbilleder i kongresappen og på social væg 
Du er velkommen til at dele stemningsbilleder i kongresappen. Hvis du deler billeder, vil de være synlige for de øvrige 
kongresdeltagere i appen og på den opstillede storskærm (sociale væg). Del kun billeder af andre, når du er sikker på, 
at de pågældende ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. 
 
Billederne bliver slettet 3 måneder efter kongressen. 
 
Billeder til markedsføring 
Billeder fra kongressen vil blive brugt til markedsføring af FH. Vi bruger kun billeder af dig, hvis du giver specifikt 
samtykke hertil.  
 
Samtykke til videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere til brug for samarbejdspartnernes 
markedsføring 
På kongressen kan du give dit samtykke til, at FH må videregive dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og 
oplysningen om, at du repræsenterer en FH medlemsorganisation, til den eller de samarbejdspartnere, som har en 
stand på kongressen.  
 
Du giver dit samtykke ved at scanne din QR-kode på den stand, hvor du vil give dit samtykke til at FH videregiver dine 
oplysninger til den samarbejdspartner, som så vil kunne markedsføre sine produkter overfor dig. Du kan trække dit 
samtykke tilbage ved at sende en mail til kongres@fho.dk 
 
Du vil blive præsenteret for samtykketeksten, når din QR-kode bliver scannet.  
 
Mere information 
Optagelsen kan findes på www.fho.dk/kongres. 
Deltagerlisterne ligger kun i kongresappen. 
Her kan du læse mere om behandling af personoplysninger på kongressen 
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