Introduktion
easyFairs Scandinavia AB, F O Petersons gata 24, 421 31 Västra Frölunda, Sverige tager
beskyttelsen af sine udstilleres (kunders) og besøgendes privatliv og deres personlige
oplysninger meget alvorligt. Personlige oplysninger om udstillere og besøgende opbevares
derfor sikkert og behandles med den yderste omhu. easyFairs følger kravene i de gældende
regler for beskyttelse af personlige oplysninger og anden lovgivning om privatlivets fred.
Enheden med ansvar for behandling af data er easyFairs Scandinavia AB, F O Petersons gata
24, 421 31 Västra Frölunda, Sverige. I overensstemmelse med de gældende regler om
beskyttelse af personlige oplysninger underretter easyFairs, når det er nødvendigt, det lokale
lovgivningsmæssige kontor om behandlingen af personlige oplysninger.
Behandling af personlige oplysninger
I forbindelse med leveringen af tjenesteydelser, der relaterer til afholdelse af messer,
indhenter og behandler easyFairs data fra udstillere og potentielle udstillere samt data fra
besøgende og potentielle besøgende.
Disse data, som f.eks. kontaktoplysninger, funktionsdetaljer, betalingsoplysninger,
fakturaoplysninger, bestilte produkter og tjenesteydelser og/eller mulig interesse, skal
behandles i overensstemmelse med opfyldelsen af vores aftaler og betingelserne omkring
messer og andre tjenester, og, hvor det er relevant, til fakturering samt i forbindelse med de
interne forretningsprocesser i easyFairs-gruppen. Dataene bruges til at informere potentielle
udstillere og besøgende om easyFairs messer og tjenester og/eller produkter og tjenester fra
nøje udvalgte tredjeparter. Dataene kan også blive brugt til udgivelse af et messekatalog.
Vi behandler også data, der relaterer til besøg på vores udstillinger. Dette giver os mulighed
for at tilpasse vores udstillinger så meget som muligt og i størst muligt omfang til de
præferencer og ønsker, vores besøgende har, og for yderligere at informere vores gæster,
der ønsker at modtage yderligere oplysninger.
E-mail
Hvis du har angivet din e-mail-adresse, f.eks. ved at tilmelde dig en af vores udstillinger eller
ved at anmode om yderligere oplysninger via vores hjemmeside, kan denne adresse bruges til
at informere dig som kunde om alle relevante og lignende varer og tjenesteydelser i
easyFairs-gruppen, som kan være af interesse for dig. Hvis du ikke længere ønsker at
modtage disse informationer, kan du til enhver tid afmelde dig.
E-mail-adresser videregives kun til tredjemand med e-mail-adresseejerens samtykke. Nogle
easyFairs-messer organiseres i tæt samarbejde med udvalgte partnere, og i disse tilfælde kan
data videregives til disse partnere, så de kan kontakte de tilmeldte om deres produkter og
tjenester.

Afmeldelse fra easyFairs
Hvis du ikke ønsker at modtage information om easyFairs messer eller andre produkter eller
tjenesteydelser fra easyFairs-gruppen, dens partnere eller udvalgte tredjeparter, skal du
sende en e-mail til: dan.inge.svardsby@easyFairs.com eller skrive til easyFairs Scandinavia AB,
F O Petersons gata 24, 421 31 Västra Frölunda, Sverige att. Databeskyttelsesafdelingen.
Hvis du ønsker at afmelde easyFairs e-postliste, skal du benytte afmeldingsmuligheden, der er
inkluderet i alle e-mails sendt fra easyFairs i kommercielt øjemed eller sende en e-mail til
scandinavia@easyfairs.com, hvori du noterer, hvilke slags informationer eller hvilken e-mailadresse du ønsker at afmelde.
Visning og rettelse af dine personlige oplysninger
Du har ret til at se de personlige oplysninger, som easyFairs har om dig, til enhver tid. Hvis
der er forkerte oplysninger, kan du bede om, at de bliver rettet. For at se eller rette dine
personlige oplysninger skal du kontakte vores Databeskyttelsesafdeling easyFairs Scandinavia
AB, F O Petersons gata 24, 421 31 Västra Frölunda, Sverige med oplysninger om din
anmodning.
Browserdata og IP-adresse
Generelle oplysninger om besøg på easyFairs websted indhentes og gemmes, uden at de
besøgende identificeres. Formålet med dette er at forbedre kvaliteten af vores websted og
brugernes besøgsoplevelser. Disse oplysninger kan også bruges til at udgive målrettede
oplysninger på hjemmesiden, så easyFairs kan forbedre og tilpasse sine ydelser til dig. Til
dette formål bruger easyFairs også din computers IP-adresse. IP-adressen er et nummer, der
automatisk tildeles din computer, når du søger på internettet. Disse oplysninger kan også
bruges til at se, hvordan webstedet bruges, og til analyse- og rapporteringsformål. I
princippet er IP-adresser ikke knyttet til oplysninger, som kunne identificere dig, medmindre
du har givet din udtrykkelige tilladelse til dette.
Cookies
easyFairs bruger cookies/applets, når dens tjenesteydelser tilbydes. Disse er kompakte
stykker information, der sendes fra et websted til din computer og gemmes på din
computers harddisk. Websiden beder den webbrowser, du bruger (f.eks. Internet Explorer),
om at gemme disse cookies på din computer. Der er to slags cookies. Midlertidige cookies
eller sessionscookies indeholder ingen personlige oplysninger og er kun beregnet til at gøre
det lettere for dig at bruge easyFairs websted, og de slettes fra computeren, når du lukker
din webbrowser ned. Faste eller særlige cookies/applets gemmes på din computer og gør
vores websted i stand til at identificere dig, hver gang du vender tilbage til easyFairs websted.
Med disse oplysninger kan vi præsentere webstedet på en måde, der er tilpasset dine behov,
hvilket gør det nemmere og mere behageligt at bruge.
easyFairs bruger cookies til at gøre det nemmere at navigere på webstedet og analysere
brugen af webstedet og dermed forbedre kvaliteten af webstedet. Midlertidige cookies eller

sessionscookies bruges i denne proces. Hvis der bruges faste eller særlige cookies/applets, er
det for at identificere dig, når du vender tilbage til easyFairs websted.
Du kan altid afvise cookies ved at ændre dine browserindstillinger (f.eks. Internet Explorer
eller Mozilla Firefox) til at deaktivere alle eller bestemte cookies (se i din browsermanual
eller hjælpefunktion). Hvis du deaktiverer cookies, vil nogle tjenester muligvis ikke være
tilgængelige for dig. Men du kan stadig besøge de fleste elementer på easyFairs websted.
Sikkerhedsforanstaltninger
Da beskyttelsen af kunderne og de besøgendes private og personlige oplysninger er meget
vigtig for easyFairs, gør easyFairs alt, der er muligt, for at beskytte dine data mod misbrug.
Kun autoriserede medarbejdere har adgang til dine data.
Links til websteder
easyFairs websted indeholder links til websteder for tredjepartsvirksomheder og organisationer. easyFairs kan ikke holdes ansvarlig for den måde, hvorpå disse virksomheder
håndterer beskyttelsen af private og personlige oplysninger, så det anbefales, at du læser
politikerklæringen på disse ikke-easyFairs websteder med hensyn til deres anvendelse,
behandling og beskyttelse af personlige oplysninger. Disse websteders betingelser er muligvis
ikke de samme som easyFairs betingelser.
Spørgsmål
Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, kan du kontakte os på
scandinavia@easyfairs.com.
Ændringer
easyFairs forbeholder sig retten til at revidere sin fortrolighedspolitik fra tid til anden. Du
bedes derfor regelmæssigt kontrollere denne erklæring for at læse den seneste udgave af
easyFairs fortrolighedspolitik.

