Inledning
easyFairs Scandinavia AB tar ansvar för att skydda våra utställare och besökares privatliv och
personuppgifter på största allvar. Personuppgifter om utställare och besökare lagras därför
under sekretess och behandlas med största omsorg. easyFairs uppfyller kraven i den
tillämpliga lagstiftningen om skydd för personuppgifter och övrigt skydd för privatlivet.
Den organisation som är ansvarig för databehandlingen är easyFairs Scandinavia AB, F O
Petersons gata 24, 421 31 Västra Frölunda, Sverige. I enlighet med tillämplig lagstiftning om
skydd för personuppgifter kontaktar easyFairs vid behov den lokala tillsynsmyndigheten
beträffande sin behandling av personuppgifter.
Behandling av personuppgifter
I samband med att vi tillhandahåller våra tjänster, som avser arrangerande av fackmässor,
samlar easyFairs in och hanterar uppgifter om utställare och potentiella utställare och även
uppgifter om besökare och potentiella besökare.
Dessa uppgifter, som kan vara kontaktuppgifter, befattningsuppgifter, betalningsuppgifter,
fakturauppgifter, beställda produkter och tjänster och/eller eventuella intresseanmälningar,
måste behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra avtal rörande tillhandahållande av
utställningstjänster och andra tjänster samt i förekommande fall för faktureringsändamål och
för easyFairs-gruppens interna affärsprocesser. Uppgifterna används för att informera
potentiella utställare och besökare om easyFairs fackmässor och tjänster och/eller om
produkter och tjänster som saluförs av omsorgsfullt utvalda externa företag. De kan också
användas för publicering av en utställningskatalog.
Vi behandlar också uppgifter om besök vid våra mässor. På så sätt kan vi så långt det är
möjligt anpassa våra mässor efter våra besökares intressen och önskemål och ge ytterligare
information till de besökare som efterfrågar detta.
e-post
Om du har uppgett din e-postadress, t.ex. genom att du har anmält dig till en av våra mässor
eller begärt ytterligare information via vår webbplats kan vi utnyttja adressen för att
informera dig som kund om relevanta och likartade produkter och tjänster från easyFairsgruppen som kan vara intressanta för dig. Om du inte längre vill få informationen kan du när
som helst avbeställa den.
Vi lämnar aldrig ut e-postadresser utan adressägarens samtycke. Vissa easyFairs-mässor
arrangeras i nära samarbete med omsorgsfullt utvalda partners. Uppgifterna kan då meddelas
till dessa partners för att de ska kunna kontakta de aktuella personerna beträffande sina
produkter och tjänster.

Avbeställning av information från easyFairs
Om du inte vill få någon information om easyFairs mässor eller om easyFairs-gruppen, dess
partners eller de utvalda externa företagens övriga produkter och tjänster kan du skicka ett
e-postmeddelande till: dan.inge.svardsby@easyFairs.com eller skriva till easyFairs Scandinavia
AB, F O Petersons gata 24, 421 31 Västra Frölunda, Sverige, dataskyddsavdelningen.
Om du vill bli avförd från easyFairs e-postlista använder du det avbeställningsalternativ som
finns med i alla e-postmeddelanden som easyFairs skickar ut i kommersiella avsikter eller
skickar ett e-postmeddelande till scandinavia@easyfairs.com och anger vilket slags
information du vill avbeställa eller den e-postadress som du vill få avförd.
Granskning och rättelse av dina personuppgifter
Du har rätt att när som helst granska de personuppgifter som easyFairs har om dig. Om
någon uppgift är felaktig kan du begära att den rättas. Om du vill granska eller rätta dina
personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsavdelning, adress easyFairs Scandinavia AB, F
O Petersons gata 24, 421 31 Västra Frölunda, Sverige och tala om vad du vill granska eller
rätta.
Webbhistorik och IP-adress
Allmän information om besök på easyFairs webbplatser samlas in och lagras utan att
besökarna identifieras. Ändamålet är att höja kvaliteten hos våra webbplatser och förbättra
användarnas webbupplevelse. Informationen kan också användas för att lägga ut
målgruppsinriktad information på webbplatsen så att easyFairs kan förbättra och skräddarsy
sina tjänster för dig. Av denna anledning utnyttjar easyFairs också din dators IP-adress. IPadressen är ett nummer som automatiskt tilldelas till din dator när du surfar på Internet.
Denna uppgift kan också användas för att se hur webbplatsen används och för analys- och
rapporteringsändamål. I princip länkas inte IP-adresser till uppgifter som kan identifiera dig
om du inte uttryckligen har tillåtit detta.
Cookies
easyFairs använder cookies/applets för att tillhandahålla sina tjänster. Det är små kompakta
informationspaket som skickas från en webbplats till din dator och lagras på din dators
hårddisk. Webbplatsen talar om för din webbläsare (t.ex. Internet Explorer) att dessa
cookies ska lagras i din dator. Det finns två slag av cookies. Temporära cookies innehåller
inga personuppgifter och är bara avsedda att underlätta för dig att använda easyFairs
webbplats. De raderas från din dator när du stänger webbläsaren. Permanenta
cookies/applets lagras i din dator och gör att vår webbplats kan identifiera dig varje gång du
besöker easyFairs webbplats. Med denna information kan vi presentera webbplatsen på ett
sätt som är skräddarsytt efter dina behov, så att den blir lättare och trevligare att använda.
easyFairs utnyttjar cookies för att underlätta navigeringen på webbplatsen och för att
analysera hur webbplatsen används så att vi kan förbättra dess kvalitet. I den här processen
används temporära cookies. När vi använder permanenta cookies/applets gör vi det för att
kunna identifiera dig nästa gång du besöker easyFairs webbplats.

Du kan alltid spärra cookies genom att ställa in din webbläsare (t.ex. Internet Explorer eller
Mozilla Firefox) så att den avaktiverar alla eller vissa cookies (se webbläsarmanualen eller
hjälptexterna). Om du avaktiverar cookies kan vissa tjänster bli oåtkomliga för dig. Men du
kan ändå se de flesta inslagen på easyFairs webbplats.
Säkerhetsåtgärder
Eftersom skyddandet av privatliv och personuppgifter är mycket viktigt för easyFairs gör vi
allt som står i vår makt för att skydda dina uppgifter mot missbruk. Enbart behörig personal
har tillgång till dina uppgifter.
Länkar till webbplatser
easyFairs webbplats innehåller länkar till webbplatser som tillhör externa företag och
organisationer. easyFairs kan inte ta något ansvar för hur dessa företag hanterar
personuppgifter och skyddar privatlivet, och därför bör du studera vilken policy dessa
webbplatser utanför easyFairs tillämpar när det gäller användning, behandling och skydd av
personuppgifter. De villkor som dessa webbplatser erbjuder kan skilja sig från dem som
easyFairs tillämpar.
Frågor
Om du har frågor som
scandinavia@easyfairs.com.
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Ändringar
easyFairs förbehåller sig rätt att när som helst ändra sin sekretesspolicy. Kontrollera därför
regelbundet det här sekretessuttalandet så att du alltid känner till den senaste versionen av
easyFairs sekretesspolicy.

