Wprowadzenie
easyFairs Poland Sp. z o.o. bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony prywatności swoich
wystawców (Klientów) oraz odwiedzających, a także ich danych osobowych. Z tego powodu
dane osobowe wystawców oraz odwiedzających są przechowywane w sposób bezpieczny i
traktowane z najwyższą troską. Firma easyFairs spełnia przewidziane właściwym prawem
wymogi dotyczące ochrony danych osobowych i stosuje się do pozostałych przepisów
dotyczących prywatności.
Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest easyFairs Poland Sp. z o.o., ul.
Centralna 41 a, 31-586 Kraków. Zgodnie z właściwym prawem dotyczącym ochrony danych
osobowych, w razie konieczności, easyFairs zawiadamia lokalne ograny nadzoru o fakcie
przetwarzania danych.
Przetwarzanie danych osobowych
W toku świadczenia naszych usług dotyczących organizacji targów easyFairs pozyskuje i
przetwarza dane wystawców oraz potencjalnych wystawców, a także dane odwiedzających i
potencjalnych odwiedzających.
Dane, takie jak: dane kontaktowe, informacje dotyczące funkcji, płatności, faktur,
zamówionych produktów oraz usług i/lub możliwego zainteresowania, muszą być
przetwarzane w celu wykonania naszych umów o świadczenie usług związanych z targami i
innych oraz tam, gdzie ma to zastosowanie dla celów wystawiania faktur oraz celów
wewnętrznych procesów grupy easyFairs. Dane te są wykorzystywane w celu informowania
potencjalnych wystawców oraz odwiedzających o targach oraz usługach easyFairs i/lub
produktach starannie wybranych stron trzecich. Mogą być one także wykorzystane w celu
wydania katalogu targowego.
Przetwarzamy także dane dotyczące odwiedzin podczas targów. Pozwala nam to na
maksymalne dostosowanie targów do preferencji oraz życzeń naszych odwiedzających oraz
na zapewnienie dalszych informacji odwiedzającym, którzy chcą otrzymywać tego typu
informacje.
adres e-mail
Jeżeli wprowadzono adres email, np. podczas rejestracji na targi lub wysyłając ze strony
internetowej prośbę o dodatkowe informacje, ten adres może być wykorzystywany w celu
przesłania informacji na temat stosownych lub podobnych produktów i interesujących usług
grupy easyFairs. Jeżeli nie chcą Państwo już otrzymywać tych informacji, można z nich
zrezygnować w każdej chwili.
Adresy e-mail są ujawniane stronom trzecim jedynie za zgodą właściciela adresu. W
przypadku niektórych targów easyFairs blisko współpracuje ze starannie wybranymi
partnerami. W związku z tym dane mogą być ujawnione tym partnerom, co zapewnia
możliwość kontaktu w sprawie produktów i usług.

Rezygnacja z subskrypcji easyFairs
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać żadnych informacji na temat targów easyFairs, innych
produktów, usług grupy easyFairs, jej partnerów ani wybranych stron trzecich, prosimy o
wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@easyfairs.com lub pisma do easyFairs Poland Sp.
z o.o., ul. Centralna 41a, 31-586 Kraków do wiadomości Działu Ochrony Danych.
Aby wypisać się z listy mailingowej easyFairs, należy skorzystać z opcji rezygnacji, która jest
umieszczana w każdej wiadomości email wysyłanej przez easyFairs w celach handlowych, lub
wysłać wiadomość do biuro@easyfairs.com określając, których informacji lub na jaki adres email nie chcesz otrzymywać.
Przeglądanie i poprawianie danych osobowych
W dowolnym momencie użytkownik ma możliwość przeglądania swoich danych osobowych
udostępnianych firmie easyFairs. Jeżeli dowolne dane są niepoprawne, można poprosić, aby
je skorygowano. Aby przeglądać lub poprawić swoje dane osobowe, należy skontaktować się
z naszym Działem Ochrony Danych: easyFairs Poland Sp. z o.o., ul. Centralna 41a, 31-586
Kraków, dołączając szczegóły prośby.
Przeglądanie historii i adres IP
Ogólne informacje dotyczące liczby odwiedzin stron easyFairs są pozyskiwane i
przechowywane bez identyfikacji odwiedzających. Ma to na celu poprawę jakości naszych
stron oraz polepszenia ich odbioru przez użytkowników. Informacje te mogą być także
wykorzystane do umieszczenia na stronie spersonalizowanych informacji, co umożliwia
easyFairs dostosowanie usług specjalnie do potrzeb Klienta. W tym celu easyFairs
wykorzystuje także adres IP komputera użytkownika. Adres IP to numer nadany
automatycznie komputerowi podczas przeglądania Internetu. Te informacje mogą być także
użyte w celu sprawdzenia, w jaki sposób wykorzystywana jest strona internetowa oraz do
celów analitycznych i sprawozdawczych. Z zasady adresy IP nie są powiązane z informacjami,
które pozwoliłyby zidentyfikować użytkownika, o ile użytkownik nie wyraził na to wyraźnej
zgody.
Pliki cookie
W celu świadczenia usług easyFairs wykorzystuje pliki cookie/aplety. Są to niewielkie pliki
wysyłane przez stronę internetową do komputera i przechowywane na dysku twardym.
Strona internetowa informuje przeglądarkę (np. Internet Explorer), aby przechowywała pliki
cookie na komputerze. Pliki cookie można podzielić na dwa rodzaje. Tymczasowe pliki
cookie lub pliki ważne podczas jednej sesji nie zawierają danych osobowych i mają na celu
ułatwić korzystanie ze strony easyFairs. Te pliki są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
Trwałe lub specjalne pliki cookie/aplety są przechowywane na komputerze i umożliwiają
naszej stronie internetowej zidentyfikowanie użytkownika powracającego na stronę
easyFairs. Dzięki tym informacjom możemy zaprezentować stronę dopasowaną do potrzeb
użytkownika, ułatwiając i uprzyjemniając korzystanie z niej. easyFairs wykorzystuje pliki
cookie w celu ułatwienia poruszania się po stronie, analizy wykorzystania strony oraz

poprawy jej jakości. W toku tego procesu wykorzystywane są tymczasowe pliki cookie lub
pliki ważne podczas jednej sesji. Stałe pliki lub specjalne pliki cookie/aplety są
wykorzystywane w celu zidentyfikowania użytkownika podczas kolejnych odwiedzin strony
easyFairs.
Zawsze można odmówić zastosowania plików cookie, dostosowując ustawienia przeglądarki
(np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox) i wyłączając obsługę wszystkich lub niektórych
plików cookie (patrz instrukcja lub pomoc przeglądarki). Wyłączenie plików cookie
uniemożliwia działanie niektórych usług. Jednak w dalszym ciągu można przeglądać większość
elementów na stronie easyFairs.
Środki bezpieczeństwa
Ponieważ ochrona prywatności oraz danych osobowych klientów i odwiedzających easyFairs
jest dla nas bardzo ważna, easyFairs podejmuje wszystkie możliwe środki, aby zabezpieczyć
dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem. Tylko upoważniony personel ma
dostęp do Państwa danych.
Łącza do stron internetowych
Strona easyFairs zawiera łącza do stron internetowych firm i organizacji będących stronami
trzecimi. easyFairs nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te firmy traktują dane
osobowe oraz ochronę prywatności. Radzimy więc zapoznać się z polityką stron innych niż
strony easyFairs w odniesieniu do wykorzystania, przetwarzania oraz ochrony danych
osobowych. Warunki proponowane przez te strony mogą odbiegać od warunków
oferowanych przez easyFairs.
Pytania
W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres
biuro@easyfairs.com.
Zmiany
easyFairs zastrzega sobie prawo do okresowego dokonywania zmian polityki prywatności. Z
tego powodu prosimy o regularne sprawdzanie treści polityki, aby zapoznać się z jej
najbardziej aktualną wersją.

