
Personopplysninger og samtykke 
Easyfairs lagrer personopplysninger du oppgir. Med personopplysninger menes her navn, adresse, 
mobilnummer og e-postadresse. Easyfairs behandler slik informasjon med automatisk databehandling med det 
formål å gi deg tilgang til de tjenester som Easyfairs tilbyr, håndtere bruken av tjenesten, sende informasjon og 
tilbud om Easyfairs tjenester, opprette markedsføringsprofiler samt gjennom markedsundersøkelser innhente 
din mening om de tjenester Easyfairs tilbyr.  

Easyfairs har videre til hensikt å overføre personopplysningene dine til omhyggelig utvalgte leverandører og 
samarbeidspartnere for å sikre at produktene og tjenestene Easyfairs leverer skal fungere optimalt. Easyfairs 
kan også overføre personopplysningene dine til partnere og sponsorer knyttet til Easyfairs.  
 
Hvis du melder deg på messen via en utstiller, vil denne få tilgang til registreringsopplysningene dine. 
Utstilleren kan også få beskjed om at du er på plass på messen og eventuelt ta kontakt med deg.  
 
Denne messen bruker smartbadge-teknologi. Det innebærer at når du holder smartbadgen mot leserne som er 
plassert rundt om på messen, blir det registrert hvilke stander du har vært på. Etter messen får du en 
oppsummering av dagen din via e-post, med digital informasjon om de utstillerne du har vist interesse for. 
Personopplysningene dine vil også bli delt med utstillerne på de standene der du har brukt smartbadgen dine.  
 
Foto & Film  
For å ivareta sikkerheten under arrangementene våre er det installert kamera i anleggene samt på 
parkeringsplasser. Disse kameraene spiller bare inn i sanntid, og bildene overvåkes av sikkerhetshensyn.  
 
Under arrangementene våre kan fotografer ta bilder av utstillere og kunder som deltar på arrangementet. 
Disse bildene kan, i samsvar med fotoloven, bli brukt i forbindelse med reklame for arrangementet, i foldere, 
brosjyrer eller flyers, på hjemmesider og/eller i sosiale medier, og for at du skal kunne se bilder av deltakelsen 
din på arrangementet.  

Behandling av personopplysninger  
Ved behandling av personopplysningene dine respekterer Artexis Easyfairs Group SA/NV og datterselskap din 
rett til personvern og behandler opplysningene dine i samsvar med personvernlovgivningen, som innbefatter 
EUs forordning om personvern GDPR (forordning 2016/679) samt nasjonale personvernlover.  

Du kan når som helst be om informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, be om at vi 
korrigerer eventuelle feilaktige opplysninger, trekke tilbake ditt samtykke til behandling av 
personopplysningene dine (merk at dersom du trekker tilbake samtykket ditt, vil du kanskje ikke kunne dra 
fordel av visse servicefunksjoner der det kreves behandling av personopplysninger) eller be om at vi sletter 
personopplysningene dine (med unntak av tilfeller der det foreligger en rettslig grunn til å ikke gjøre det).  

Du bestemmer selv om du vil oppgi opplysninger til Easyfairs, men dersom du ikke aksepterer disse vilkårene, 
vil Easyfairs ikke kunne overholde sine forpliktelser overfor deg.  

Les hele vår personvernpolicy her: https://www.easyfairs.com/privacy-statement/  
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