Introduksjon
easyFairs Scandinavia AB, F O Petersons gata 24, 421 31 Västra Frölunda, Sverige tar
beskyttelsen av utstillerne (kundenes) og besøkendes personvern og deres persondata meget
alvorlig. Personlige opplysninger om utstillerne og besøkende er derfor forsvarlig oppbevart
og behandles med stor forsiktighet. easyFairs overholder kravene i gjeldende reguleringer
vedrørende personvern og annen personvernlovgivning.
Enheten som er ansvarlig for databehandling, er easyFairs Scandinavia AB, F O Petersons gata
24, 421 31 Västra Frölunda, Sverige. I henhold til gjeldende reguleringer vedrørende
personvern, varsler easyFairs, når nødvendig, lokale tilsynsorganer angående behandling av
persondata.
Behandling av persondata
For å kunne tilby våre tjenester tilknyttet organisering av fagmesser, lagrer og behandler
easyFairs utstilleres og potensielle utstilleres data, samt data fra besøkende og potensielle
besøkende.
Disse dataene, som for eksempel detaljer om kontaktinformasjon, stilling, betaling,
fakturering samt produkter og tjenester som er bestilt og/eller er av interesse, må behandles
for at vi skal kunne innfri våre avtaler, bestemmelsene for varemessene og andre tjenester
og, der relevant, i faktureringsøyemed og for interne forretningsprosesser i easyFairsgruppen. Disse dataene brukes for å informere potensielle utstillere og besøkende om
easyFairs’ fagmesser og tjenester og/eller produktene og tjenestene til nøye utvalgte
tredjeparter. De kan også brukes ved publisering av utstillingskatalog.
Vi behandler også data relatert til besøkende på messene våre. Dette gir oss grunnlag for å
tilpasse messene våre i størst mulig grad til våre besøkendes preferanser og ønsker, og for
videre å kunne gi informasjon til besøkende som ønsker å motta tilleggsinformasjon.
E-post
Dersom du har spesifisert e-postadressen din, for eksempel ved å registrere deg for en av
messene våre eller ved å be om tilleggsinformasjon via nettsiden vår, kan denne adressen
brukes for å gi deg som kunde informasjon om andre relevante og lignende produkter og
tjenester i easyFairs-gruppen som kan være av interesse for deg. Hvis du ikke lenger ønsker
å motta slik informasjon, kan du enkelt avbestille nyhetsbrevet.
E-postadresser gis kun videre til tredjeparter med samtykke fra e-postadressens eier. Noen
av easyFairs’ fagmesser er organisert i nært samarbeid med nøye utvalgte partnere. I slike
tilfeller kan data overgis til disse partnere slik at de kan kontakte kundene i forbindelse med
sine produkter og tjenester.

Avbestilling av nyhetsbrev fra easyFairs
Hvis du ikke ønsker å motta informasjon om easyFairs’ fagmesser eller andre produkter og
tjenester fra easyFairs-gruppen, dens partnere eller utvalgte tredjeparter, vennligst send en
e-post til: dan.inge.svardsby@easyFairs.com eller skriv til easyFairs Scandinavia AB, F O
Petersons gata 24, 421 31 Västra Frölunda, Sverige for kontakt med datavernavdelingen.
Dersom du ønsker å bli fjernet fra easyFairs’ e-postliste, vennligst bruk
avbestillingsalternativet som inkluderes i alle e-poster sendt ut av easyFairs i kommersielle
hensikter, eller send en e-post til scandinavia@easyfairs.com og oppgi hvilken informasjon du
ønsker å avbestille eller e-postadressen du vil fjerne.
Innsyn og korrigering av din personlige informasjon
Du har rett til innsyn i den personlige informasjonen easyFairs har lagret om deg. Dersom
noen informasjon ikke er korrekt, kan du be om at den blir korrigert. For innsyn og
korrigering av dine personlige detaljer, vennligst kontakt datavernavdelingen vår på easyFairs
Scandinavia AB, F O Petersons gata 24, 421 31 Västra Frölunda, Sverige.
Nettleserhistorikk og IP-adresse
Generell informasjon om besøk på easyFairs’ nettside registreres og lagres uten at gjesten
blir identifisert. Hensikten med dette er å forbedre kvaliteten og brukernes opplevelse av
nettsiden vår. Denne informasjonen kan også brukes for å plassere målrettet informasjon på
siden, og gjør easyFairs i stand til å forbedre og skreddersy sine tjenester til deg. Av denne
grunn bruker også easyFairs IP-adressen til datamaskinen din. IP-adressen er et nummer som
automatisk tildeles din datamaskin når du søker på Internett. Denne informasjonen kan også
brukes for å se hvordan nettsiden brukes og for analyse- og rapportårsaker. I prinsippet er
ikke IP-adresser knyttet til informasjon som kan identifisere deg – med mindre du har gitt
eksplisitt tillatelse til dette.
Informasjonskapsler
easyFairs benytter informasjonskapsler/applets for å tilby sine tjenester. Dette er kompakte
biter informasjon som sendes via nettsiden til datamaskinen din og lagres på datamaskinens
harddisk. Nettsiden gir nettleseren din (for eksempel Internet Explorer) beskjed om å lagre
disse informasjonskapslene på datamaskinen. Det er to typer informasjonskapsler.
Midlertidige eller økt-informasjonskaplser inneholder ingen personlige data, og har kun som
hensikt å gjøre det enklere for deg å bruke easyFairs’ nettside. Disse slettes fra datamaskinen
når du lukker nettleseren. Permanente informasjonskapsler/applets lagres på datamaskinen
din og gjør at nettsiden vår kan identifisere deg hver gang du går inn på easyFairs’ nettside.
Med denne informasjonen kan vi presentere siden slik at den er skreddersydd til dine behov
og gjøre det enklere og mer behagelig å bruke.
easyFairs bruker informasjonskapsler for å navigere enklere på nettsiden, og for å analysere
bruken av nettsiden for så å forbedre kvaliteten på nettsiden. Midlertidige eller øktinformasjonskapsler
brukes
i
denne
prosessen.
Dersom
permanente

informasjonskapsler/applets brukes, er dette for å identifisere deg når du returnerer til
easyFairs’ nettside.
Du kan alltid slå av informasjonskapslene ved å justere nettleserinnstillingene dine (for
eksempel Internet Explorer eller Mozilla Firefox) for å deaktivere alle eller visse
informasjonskapsler (se nettleserveiledningen eller hjelp-funksjonen). Hvis du deaktiverer
informasjonskapslene, kan enkelte av tjenestene ikke være tilgjengelige for deg. Du kan
imidlertid fortsatt finne de fleste elementene på easyFairs’ nettside.
Sikkerhetstiltak
Siden personvern og beskyttelse av kundenes personlige data er viktig for easyFairs, gjør
easyFairs alt de kan for å hindre misbruk av dine data. Kun autorisert personell har tilgang til
dine data.
Linker til andre nettsider
easyFairs’ nettside inneholder linker til nettsidene til tredjepartsselskaper og organisasjoner.
easyFairs kan ikke holdes ansvarlig for hvordan disse selskapene håndterer personlige data og
personvern. Derfor bør du lese disse nettsidenes erklæringer med hensyn til deres bruk,
behandling og beskyttelse av persondata. Vilkårene som tilbys på disse sidene er ikke
nødvendigvis det samme som tilbys av easyFairs.
Spørsmål
Dersom du har spørsmål til denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på e-post:
scandinavia@easyfairs.com.
Endringer
easyFairs forbeholder seg retten til å revidere denne personvernerklæringen fra tid til annen.
Av denne grunn, sjekk jevnlig personvernerklæringen for å oppdatere deg på siste versjon av
easyFairs’ personvernerklæring.

