Inleiding
easyFairs Netherlands BV (easyFairs) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is. Persoonlijke
gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld
en beveiligd. easyFairs houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de overige
toepasselijke privacywetgevingen stellen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is easyFairs Netherlands BV, Bredaseweg 108a, 4902
NS Oosterhout. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen
van persoonsgegevens aangemeld bij de toezichthoudende overheid, het College bescherming
persoonsgegevens te Den Haag.
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt easyFairs gegevens vast van exposanten en potentiële
exposanten van easyFairs vakbeurzen, alsmede van bezoekers en potentiële bezoekers van deze
vakbeurzen. Deze gegevens, zoals contactgegevens, functiegegevens, gegevens over betalingen,
factuurgegevens, bestelde producten en/of opgegeven interessen, worden gebruikt om contractuele
bepalingen te kunnen nakomen, waar van toepassing om betalingen te kunnen verwerken, en voor de
overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering van de groep easyFairs. Persoonlijke data van
(potentiële) bezoekers en (potentiële) exposanten kunnen worden gebruikt om ze te informeren over de
voor hen relevante easyFairs vakbeurzen en over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde
derde partijen. De gegevens van exposanten kunnen eveneens worden gebruikt ter publicatie in de
beurscatalogus.
Naast de door de (potentiële) bezoekers en (potentiële) exposanten verstrekte gegevens, worden ook
gegevens verzameld met betrekking tot de bezoeken aan onze beurzen. We doen dit om onze beurzen zo
veel mogelijk te kunnen afstemmen op de voorkeuren van onze bezoekers en om ze waar door hen
gewenst te kunnen voorzien van relevante informatie.
e-mail
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld omdat u zich voor een beurs heeft geregistreerd of
u zich heeft opgegeven via de website om informatie te ontvangen, dan kan dit adres gebruikt worden om
u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van
de groep easyFairs. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.
Uw email adres wordt enkel aan derde partijen doorgegeven indien u hiermee ingestemd hebt. Voor
sommige vakbeurzen worden partnerships afgesloten. Deze partners worden door easyFairs zorgvuldig
geselecteerd en kunnen u informeren over hun producten en diensten.
Afmelden
Als u geen informatie meer wenst te ontvangen over easyFairs vakbeurzen, producten of diensten van de
groep easyFairs of haar partners, kunt u ons dit per mail melden via Netherlands@easyfairs.com of per
post naar easyFairs Netherlands BV, t.a.v. database afdeling, Bredaseweg 108a, 4902 NS Oosterhout.
Als u zich wilt uitschrijven van onze e-mailing lijst, gebruik dan de optout mogelijkheid die in elke mailing
verwerkt zit, of ga naar http://www.easyfairs.com/unsubscribe/unsubscribe.asp?lang=NL&form_email waar
u het soort informatie kunt opgeven waarvoor u wilt uitschrijven of het email adres kunt opgeven dat u
wilt uitschrijven.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die easyFairs over u heeft. Als de informatie onjuist is
kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt
u richten aan easyFairs Netherlands BV, t.a.v. database afdeling, Bredaseweg 108a, 4902 NS Oosterhout.
Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van easyFairs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de
bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook
kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze
kan easyFairs haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt easyFairs
ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw
computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Dat nummer kan worden gebruikt om te
zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De
IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor
expliciet toestemming heeft gegeven.
Gebruik van Cookies door easyFairs
Cookies/applets zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De
website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze
cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies bevatten geen
persoonlijke gegevens, hebben enkel tot doel het navigeren op onze website te vergemakkelijken, en
worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven
op
uw
computer
staan,
ook
na
afsluiting
van
uw
webbrowser.
easyFairs gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de
website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van sessiecookies. Als easyFairs gebruik maakt van permanente cookies is dit om u bij een
terugkeer naar onze website te kunnen identificeren.
Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet
Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg
daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten
niet voor u beschikbaar zijn.
Veiligheidsmaatregelen
easyFairs neemt de veiligheid van uw gegevens ter harte en stelt alles in het werk om verkeerd gebruik
van uw gegevens te verhinderen. Enkel bevoegd personeel heeft toegang tot uw data.
Links naar websites
Omdat easyFairs niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de manier waarop derde partijen de
privacy wetgeving respecteren, verwijzen we u naar de privacy statements op deze niet-easyFairs websites
om te vernemen wat zij ondernemen en welke processen zij volgen om uw gegevens te beschermen.
Deze kunnen immers afwijken van de manier waarop easyFairs met uw gegevens omgaat.
Vragen
Hebt u vragen over de manier waarop easyFairs met uw gegevens omgaat, dan kan u terecht op
Netherlands@easyfairs.com
Wijzigingen
easyFairs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check
daarom regelmatig dit privacy statement voor de meest recente versie van het privacybeleid van easyFairs.
Oosterhout, 1 oktober 2009

