Henkilötiedot ja suostumus
Easyfairs tallentaa luovuttamasi henkilötiedot. Henkilötietoja ovat tässä tapauksessa nimi, osoite,
matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. Easyfairs käyttää tietojen käsittelyyn tietojärjestelmiä, joiden avulla
tarjoamme käyttöösi Easyfairsin palveluita, hallinnoimme palvelujen käyttöä, lähetämme tietoa ja tarjouksia
Easyfairsin palveluista, laadimme markkinointiprofiileja sekä lähetämme kutsuja markkinatutkimuksiin, joiden
tarkoituksena on kerätä mielipiteitä Easyfairsin tarjoamista palveluista.
Easyfairs voi lisäksi luovuttaa henkilötietojasi valikoiduille toimittajille ja yhteistyökumppaneille taatakseen
tarjoamiensa tuotteiden ja palvelujen tarkoituksenmukaisen toiminnan. Easyfairs voi myös luovuttaa
henkilötietojasi kumppaneilleen ja sponsoreilleen.
Jos ilmoittaudut messuille näytteilleasettajan kautta, näytteilleasettaja saa pääsyn ilmoittautumisen yhteydessä
antamiisi tietoihin. Näytteilleasettaja voi myös saada tiedon siitä, että olet saapunut messuille, ja voi ottaa
sinuun yhteyttä.
Näillä messuilla käytetään smart badge -teknologiaa. Se tarkoittaa, että kun luet smart badgen messuosastojen
lukulaitteissa, järjestelmään kirjautuu tieto siitä, millä messuosastoilla olet vieraillut. Messujen jälkeen saat
sähköpostiisi yhteenvedon päivästäsi sekä digitaalista tietoa sinua kiinnostaneista näytteilleasettajista.
Henkilötietosi luovutetaan myös niille näytteilleasettajille, joiden messuosastoilla olet lukenut smart badgesi.
Valo- ja videokuvaus
Tapahtuma- ja paikoitusalueella on kameroita tapahtuman turvallisuuden takaamiseksi. Näiden kameroiden
kuvaa tallennetaan ja käytetään vain valvonta- ja turvallisuustarkoituksiin.
Tapahtumien aikana valokuvaajat voivat kuvata näytteilleasettajia ja tapahtumavieraita. Kuvia voidaan käyttää
tapahtuman markkinoinnissa käytettäviin painettuihin materiaaleihin sekä verkkosivustoissa ja/tai sosiaalisessa
mediassa, jolloin voit nähdä kuvia itsestäsi tapahtumassa. Kuvien julkaisemisessa noudatetaan kulloinkin
voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Henkilötietojen käsittely
Artexis Easyfairs Group SA/NV ja sen tytäryhtiöt kunnioittavat yksityisyyttäsi ja käsittelevät henkilötietojasi
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön eli EU:n tietosuoja-asetuksen (asetus 2016/679) ja kansallisten
tietosuojalakien mukaisesti.
Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää meiltä tietoa henkilötietojen käsittelytavasta, pyytää virheellisiä tietoja
oikaistavaksi, perua suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn (jos perut suostumuksesi, et välttämättä pysty
käyttämään kaikkia palvelutoimintoja, joiden käyttäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä) tai pyytää
meitä poistamaan henkilötietosi (ellei niiden säilyttämiseen ole lakisääteistä velvoitetta).
Päätät itse henkilötietojesi luovuttamisesta Easyfairsille. Jos et kuitenkaan hyväksy näitä ehtoja, Easyfairs ei
pysty täyttämään velvollisuuksiaan sinua kohtaan.
Lue koko tietosuojaselosteemme täältä: https://www.easyfairs.com/privacy-statement/
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