Betingelser i forbindelse med medlemskab af big science-netværket (drevet af
BigScience.dk)

1. Alle danske virksomheder og videninstitutioner med potentiel interesse i at blive
leverandører til big science-markedet kan blive medlem af big science-netværket.
2. Medlemskabet er gratis. Indmeldelsen foregår online via følgende formular:
http://www.bigscience.dk/tilmelding/
3. Medlemmer af big science-netværket skal udpege en primær kontaktperson, som er
hovedansvarlig for kontakten mellem medlemmet og BigScience.dk’s sekretariat. Andre
kontaktpersoner må gerne tilføjes via tilmeldingsformularen.
4. Ved at tilmelde sig big science-netværket giver medlemmerne deres samtykke til, at
BigScience.dk (dvs. partnere fra Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet)
kan behandle firmanavn, adresse, navn på kontaktperson, telefonnummer og e-mail.
Personoplysningerne indsamles og behandles med det formål at vedligeholde
medlemsregister og nyhedsbrev distributionsliste for big science-netværket.
Personoplysningerne bruges også i forbindelse med de aktiviteter BigScience.dk udfører
for medlemmerne, bl.a. deles personoplysningerne:
- med kontakter hos big science-organisationer, andre virksomheder eller
institutioner i forbindelse med at skabe opmærksomhed på et medlems
kompetencer, eller i forbindelse med diskussioner om udbud af relevans for
medlemmer, organisering af besøg eller matchmaking events.
- med øvrige deltagere via deltagerlister eller B2B/B2C modul, når matchmaking
indgår i BigScience.dk’s arrangementer.
Oplysningerne vil være tilgængelige for BigScience.dk på medlemsregisteret gennem
Podio platformen. Læs mere om Podio databehandleraftale her:
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/buy/enterprise-saaseusa.pdf.
Alle oplysninger slettes ved 1) medlemmets udmeldelse af Big Science netværket, og 2)
hvis der sker udskiftninger af medlemmets kontaktpersoner.
Medlemmet/kontaktpersonen har til enhver tid mulighed for, skriftligt, at trække dette
samtykke tilbage ved at rette skriftlig henvendelse til jfor@teknologisk.dk. Afmelding
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fra nyhedsbrev distributionsliste kan direkte via afmeldingslinket i bunden af
nyhedsbrevet.
Læs mere om behandling af dine persondata og dine rettigheder her:
www.teknologisk.dk/privatliv.
5. Medlemmers navne (dvs. virksomheders navne) og hjemmesider bliver lagt ud på
www.bigscience.dk med mindre medlemmerne aktivt vælger anonymitet via
tilmeldingsformularen.
6. Ansatte hos medlemmer af Big Science netværket kan deltage i alle BigScience.dk
arrangementer og aktiviteter som oftest er gratis. Egne udgifter i forbindelse med
deltagelse i aktiviteterne dækkes af medlemmerne selv.
7. Medlemmer bliver underrettet skriftlig af BigScience.dk om eventuelle ændringer i
betingelser forbundet med medlemskabet. Medlemskabet kan opsiges af BigScience.dk
ved skriftligt begrundet opsigelse.
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