Personuppgifter och samtycke
Easyfairs lagrar personuppgifter som du lämnar. Med personuppgifter avses här namn, adress, mobilnummer
och e-postadress. Easyfairs kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att
ge dig tillgång till de tjänster som Easyfairs erbjuder, hantera användning av tjänsten, skicka information och
erbjudanden om Easyfairs tjänster, skapa marknadsföringsprofiler samt genom marknadsundersökningar
inhämta din uppfattning om de tjänster Easyfairs erbjuder.
Easyfairs avser vidare att överföra dina personuppgifter till noggrant utvalda leverantörer och
samarbetspartners för att säkerställa att de produkter och tjänster som tillhandahålls av Easyfairs ska fungera
väl. Easyfairs kan även komma att överföra dina personuppgifter till partners och sponsorer knutna till
Easyfairs.
Om du anmäler dig till mässan via en utställare kommer de att få tillgång till dina registreringsuppgifter. De kan
också få besked om att du är på plats på mässan och eventuellt komma att kontakta dig.
Den här mässan använder smartbadge-teknologi. Det innebär att när du håller din smartbadge mot läsarna
som är placerade runt om på mässan, registreras vilka montrar du har besökt. Efter mässan får du via e-post en
summering av din dag, med digital information om de utställare du har visat intresse för. Dina personuppgifter
kommer även att delas med utställarna i de montrar där du har använt din smartbadge.
Foto & Film
För att säkerställa säkerheten under våra evenemang finns kameror installerade på våra anläggningar och på
parkeringsplatser. Dessa kameror spelar bara in och betraktas för övervakning- och säkerhetsändamål.
Under våra events kan fotografer ta bilder av utställare och kunder som deltar på eventet. De här bilderna kan
komma att användas i reklamsyfte för eventet i foldrar, broschyrer eller flyers på hemsidor och/eller i sociala
medier, och för att du ska kunna se bilder av ditt deltagande på eventet, i enlighet med fotolagen.
Behandling av personuppgifter
Vid behandling av dina personuppgifter respekterar Artexis Easyfairs Group SA/NV och dotterbolag din rätt till
sekretess och behandlar dina uppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket inbegriper
dataskyddsförordningen GDPR (förordning 2016/679) och nationella dataskyddslagar.
Du har när som helst begära att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter, begära att vi
korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter, dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina
personuppgifter (Observera att om du drar tillbaka ditt samtycke kommer du kanske inte att kunna dra fördel
av vissa servicefunktioner där behandling av personuppgifter krävs) eller begära att vi raderar dina
personuppgifter (med undantag för om det finns någon rättslig anledning till att inte göra det).
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till Easyfairs men om du inte accepterar dessa villkor kommer
Easyfairs inte att kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig.
Läs hela vår privacy policy här: https://www.easyfairs.com/privacy-statement/
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