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TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ  
EASYFAIRS GROUP JA TYTÄRYHTIÖT 
 
1 JOHDANTO 

 
1.1 Easyfairs International SA/NV on emoyhtiö ammattitapahtumia järjestäville 

yrityksille. 
 
1.2 Easyfairs International SA/NV ja sen tytäryhtiöt suhtautuvat asiakkaidensa 

(näytteilleasettajien, osallistujien, kävijöiden, järjestäjien, lukijoiden, 
mainostajien, jäsenten, kumppaneiden, prospektien jne.) henkilötietojen 
suojaamiseen vakavasti. Siksi asiakkaiden henkilötiedot säilytetään turvallisesti 
ja niitä käsitellään äärimmäisen huolellisesti. Tämä koskee myös henkilötietoja, 
jotka liittyvät meihin yhteydessä oleviin tavarantoimittajiin, muihin osakkaisiin ja 
muihin osapuoliin. 

 
1.3 Käsitellessään henkilötietojasi Easyfairs International SA/NV ja sen tytäryhtiöt 

kunnioittavat oikeuttasi yksityisyyteen ja henkilötietojasi käsitellään ainoastaan 
soveltuvien tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti, mukaan lukien Euroopan 
yleisellä tietosuoja-asetuksella (asetus 2016/679) 25. toukokuuta 2018 
(”GDPR”). 

 
1.4 Tämän Tietosuojakäytännön (”Käytäntö”) tarkoituksena on selittää (i), miten 

käsittelemme sinusta keräämiämme henkilötietoja, (ii) miten voit halutessasi 
rajoittaa tietojen käyttöä ja (iii) mitä toimenpiteitä käytämme yksityisyytesi 
suojaamiseksi.  
 

2 REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT 
 

2.1 Henkilötietojasi käsittelevät seuraavat rekisterinpitäjät:  
 

Easyfairs Nordic AB, jonka rekisteröity toimipiste on osoitteessa Åby 
Arenaväg 10, SE-431 62 Mölndal, Ruotsi  
….. 
 

- Easyfairs Group SA, jonka rekisteröity toimipiste on osoitteessa Rue Saint-
Lambert 135, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgia.  

 
(Yhdessä ”Easyfairs”, ”me” ja ”meitä”) 
 

2.2 Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai jos haluat käyttää alla 
kohdassa 10 mainittuja oikeuksiasi, ota yhteyttä paikalliseen 
tietosuojavirkailijaan Jennie Heidenfors joko postitse tai sähköpostitse 
seuraaviin osoitteisiin: Åby Arenaväg 10, SE-431 62 Mölndal, Sweden, 

privacyFI@easyfairs.com kohdassa 10 mainitun menettelyn mukaisesti. 
 
2.3 Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavirkailijaamme sähköpostilla osoitteeseen: 

dpo@easyfairs.com  
 

3 MITÄ HENKILÖTIEDOT OVAT? 
 
Henkilötiedot tarkoittavat mitä tahansa tietoja liittyen henkilöön, joka voidaan 
tunnistaa joko suoraan tai epäsuoraan, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero, luotto-/pankkikortin numero, IP-osoite ja sijaintitiedot 
(”Henkilötiedot”)  

mailto:privacyFI@easyfairs.com
mailto:dpo@easyfairs.com
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4 KELLE TÄMÄ KÄYTÄNTÖ ON OSOITETTU? 

 
Käytäntö koskee seuraavia osapuolia, joiden henkilötietoja me käsittelemme: 
 

- ammattitapahtumiemme näytteilleasettajat ja potentiaaliset tulevat 
näytteilleasettajat (mukaan lukien esimerkiksi näyttelyt, kuluttaja- ja 
ammattilaisnäytökset, konferenssit ja kongressit (”Ammattitapahtumat”)  

- tapahtumapaikoillamme toimivat järjestäjät ja potentiaaliset tulevat järjestäjät 
- ammattitapahtumien kävijät ja tulevaisuuden potentiaaliset kävijät 
- verkkosivujemme, lehtiemme, uutiskirjeidemme, verkkohakemistomme ja 

mobiilisovellustemme (”Mediatyökalut”) tilaajat, lukijat, mainostajat ja prospektit 
- lehdistön ja PR-toiminnan yhteyshenkilöt ja juontajat 
- digitaalisten alustojemme kävijät sekä henkilöt, jotka ottavat meihin yhteyttä 

saadakseen tietoa 
- klubiemme, ryhmiemme ja yhdistystemme jäsenet 
- sponsorit, tavarantoimittajat, muut osakkaat ja muut meihin yhteyttä ottavat 

osapuolet. 
 

5 MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME? 
 

5.1 Yleistä tietoa: 
 
Käytämme, tallennamme ja muulla tavoin käsittelemme tämän käytännön 
mukaisesti henkilötietojasi, esimerkiksi nimeä, kieltä, titteliä, sukupuolta, 
syntymäaikaa, osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, faksia ja 
sosiaalisten verkostojen tilejä. Jos olet ammattilainen, käsittelemme myös 
yrityksesi nimeä ja osoitetta, ALV- ja Y-tunnusta, yrityksen toimialaa ja titteliäsi 
yrityksessä sekä yrityksesi sähköpostiosoitetta. 
 
Voidaksemme parantaa palveluamme kaikille asiakkaillemme saatamme 
täydentää henkilötietojasi muilla asiaankuuluvilla tiedoilla. Tämä voi koskea 
yleistä tietoa tai tietoa, jonka saamme kolmansilta osapuolilta ja jota käytämme 
tässä käytännössä mainittuihin tarkoituksiin, mukaan lukien esimerkiksi 
tarkastaaksemme tietokannassamme olevien tietojesi oikeellisuuden ja 
optimoidaksemme suoria markkinointitoimia mahdollisesti markkinointiprofiiliisi 
perustuen.  
 
Edellä mainittu julkinen tieto voi koostua tiedosta, joka on julkaistu julkisissa 
julkaisuissa tai tiedosta, jonka olet saattanut julkiseksi (kuten sosiaalisen 
median profiilissa olevat tiedot). 
 

5.2 Tietoa liittyen kanssamme tekemiisi palvelusopimuksiin ja nimenomaiseen 
asemaasi (potentiaalisena) kävijänä, näytteilleasettajana, järjestäjänä, 
sponsorina, Mediatyökalun käyttäjänä tai mainostajana, klubin, ryhmän tai 
yhdistyksen jäsenenä, tavarantoimittajana tai jonain muuna: 
 
Esimerkiksi 
   
Tietoa liittyen asemaasi ammattitapahtumiemme kävijänä tai potentiaalisena 
tulevaisuuden kävijänä:  
 
Käsittelemme seuraavanlaisia saamiamme henkilötietojasi: tietoja liittyen 
ammattitapahtumiin, joissa olet käynyt tai joihin olet rekisteröitynyt, kutsuiko 
näytteilleasettaja sinut ja mikä näytteilleasettaja on kyseessä, kiinnostuksen 
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kohteesi tai sinua mahdollisesti kiinnostavat ammattitapahtumatyypit, 
näytteilleasettajat, joita kohtaan osoitit kiinnostusta tai pyytämääsi kaupallista 
tietoa, saapumisaikasi, vierailusi kesto ja toistumistiheys, keiden 
näytteilleasettajien luona kävit, mihin seminaareihin tai workshopeihin osallistuit, 
sijaintisi tapahtumahallissa ja sen ympärillä ja ostamasi tuotteet sekä niiden 
rahallinen arvo. Joitain näitä tietoja saatetaan kerätä smart badge -tekniikan 
avulla (katso alta kappale 5.6.). 
 
Tietoa liittyen asemaasi ammattitapahtumiemme näytteilleasettajana tai 
potentiaalisena tulevaisuuden näytteilleasettajana: 
 
Käsittelemme seuraavanlaisia saamiamme henkilötietojasi: tietoja liittyen 
ammattitapahtumiin, joissa sinä tai yrityksesi toimitte näytteilleasettajana tai 
joissa osoititte kiinnostusta toimia näytteilleasettajana, sinua mahdollisesti 
kiinnostavat ammattitapahtumatyypit, osastosi tyyppi, koko ja osat, lista 
kävijöistä/asiakkaista, jotka kutsuit, lista kävijöistä, jotka käyttivät smart badgea 
osastollasi, lista kävijöistä, joiden badgen luit jollain mobiilisovelluksistamme ja 
tietoa koskien tytäryhtiömme kanssa tekemäsi näytteilleasettajasopimuksesi 
toimeenpanosta (esim. vuokrattu alusta, tuotetieto, verkkosivu, käyttöehdot, 
maksutiedot, mahdollisesti maksamattomat laskut jne.).  
 
Tietoa liittyen asemaasi ammattitapahtumiemme järjestäjänä tai potentiaalisena 
tulevaisuuden järjestäjänä: 
 
Käsittelemme seuraavanlaisia saamiamme henkilötietojasi: tietoja liittyen 
ammattitapahtumiin, joissa sinä tai yrityksesi olitte järjestäjänä tai joissa osoititte 
kiinnostusta toimia järjestäjänä, ammattitapahtumatyypit mukaan lukien 
näytteilleasettajien, kävijöiden ja osallistujien profiilit, tietoa koskien 
tytäryhtiöidemme kanssa tekemäsi järjestäjäsopimuksesi toimeenpanosta 
(esim. vuokrattu alusta, ammattitapahtuma, tuote- ja palvelutiedot, tietoa 
koskien mistä tahansa lisäpalvelusta, verkkokaupan tiedot, verkkosivu, 
käyttöehdot, maksutiedot, mahdolliset maksamattomat laskut jne.).   
 
Tietoa liittyen asemaasi Mediatyökalujemme tilaajana, lukijana, mainostajana tai 
potentiaalisena tulevaisuuden käyttäjänä:  
 
Käsittelemme seuraavanlaisia saamiamme henkilötietojasi: tietoja liittyen 
Mediatyökaluun, jonka sinä tai yrityksesi tilasitte tai jossa olette mainostaneet 
tai jota kohtaan olette osoittaneet kiinnostusta halutaksenne tilata tai mainostaa, 
tilaus (ja mahdollinen peruutus) tai mainostuspäivä, mainosten sisältö, 
maksutiedot, mahdolliset maksamattomat laskut jne.)   
 
Tietoa liittyen asemaasi klubin, ryhmän tai yhdistyksen jäsenenä tai klubin, 
ryhmän tai yhdistyksen prospektina:  
 
Käsittelemme seuraavanlaisia saamiamme henkilötietojasi: tietoja liittyen 
klubiin, ryhmään tai yhdistykseen, johon sinä tai yrityksesi olette kirjautuneet tai 
johon olette osoittaneet kiinnostusta kirjautua, kirjautumispäivä, maksutiedot 
(mahdolliset maksamattomat laskut jne.)  
 

5.3 Tietoa koskien selaintasi, kuten IP-osoite, ja tietoa joka on rekisteröity 
käyttämistämme evästeistä:  
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Voimme käyttää verkkosivuiltamme keräämäämme tietoa toiminnalliseen ja 
analyyttiseen tarkoitukseen seurataksemme käyttäytymistä sekä 
mainostustarkoituksiin (katso alta kappale 12). 

5.4 Ulkopuoliset tietolähteet 
 

Saatamme saada henkilötietojasi ulkoisten lähteiden kautta. Käytämme 
tutkimustarkoituksiin säännöllisesti ulkopuolisia tietokantoja, jotka olemme 
saaneet kolmansilta osapuolilta, kuten luotetuilta kaupallisilta kumppaneilta tai 
luotetuilta tietojenkäsittelykumppaneilta (esim. Bisnode Group ja Dun & 
Bradstreet). Jos haluat tietää, mistä lähteistä saimme henkilötietosi, voit ottaa 
meihin yhteyttä joko postitse tai sähköpostitse yllä kohdassa 2.2. mainittuihin 
osoitteisiin. 
  

5.5 Rekisteröinti, digitaalinen käyntikortti ja smart badge -tekniikka 
 

Kun rekisteröidyt kävijäksi ammattitapahtumaan näytteilleasettajan kautta, 
näytteilleasettaja saa tiedon siitä, että olet rekisteröitynyt tähän 
ammattitapahtumaan kutsun kautta ja saa rekisteröitymistietosi (eli koko nimen, 
sukupuolen, alan, yrityksen nimen ja yhteystiedot, yrityksen sähköpostiosoitteen 
ja tittelisi yrityksessä. Näitä rekisteröintitietoja kutsutaan myös ”digitaaliseksi 
käyntikortiksi”). Näytteilleasettaja saa myös ilmoituksen, kun saavut 
ammattitapahtumaan, ja saattaa ottaa sinuun yhteyttä. Tämä on linkitetty 
rekisteröintijärjestelmään. 
 
Kun kosketat ammattitapahtuman aikana ”smart badgellasi” (tai vastaavalla 
tekniikalla) tapahtumapaikalla olevia lukijoita, rekisteröimme vierailemasi 
osastot lähettääksemme sinulle yhteenvedon päivästäsi. Näin saat digitaalista 
tietoa sinua kiinnostaneista näytteilleasettajista ja tuotteista. Digitaalinen 
käyntikorttisi (joka sisältää yllä mainitut henkilötietosi) jaetaan myös 
näytteilleasettajille, joita kohtaan osoitit kiinnostusta.  
 

5.6 Call centerimme operaattoreiden kautta soitettujen puheluiden äänittäminen 
 

Saatamme äänittää call centerin työntekijöiden kanssa käymäsi puhelut 
koulutustarkoituksissa ja varmistaaksemme asiakaspalvelun laadun.  
 

5.8  Valokuvat ja kuvamateriaali seurantakameroissa 
 

Varmistaaksemme turvallisuuden tapahtumien aikana, tapahtumapaikan ja 

parkkipaikan kamerat tallentavat päivän aikaisia tapahtumia. Tätä 

kuvamateriaalitallennetta käytetään vain seuranta- ja turvallisuustarkoituksiin. 

Myös tapahtuman aikana valokuvaajat voivat ottaa valokuvia 

yrityskumppaneista ja tapahtumavieraista. Näitä kuvia voidaan käyttää 

Easyfairsin painomateriaaleissa ja webbisivuilla/sosiaalisessa mediassa 

tapahtumaan liittyen.  

 
6 MIKÄ ON HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAILLINEN 

PERUSTE? 
 
6.1 Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin ja käsittelymme perustuu 

seuraaviin laillisiin perusteisiin soveltavan lain mukaisesti: 
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6.1.1 antamasi suostumuksen perusteella (artikla 6 (1)(a) GDPR), muun muassa 
seuraaviin tarkoituksiin: 

 
(a) voidaksemme käsitellä pyyntöäsi, kun lähetät tiedustelun 

verkkosivujemme tai call centerimme kautta 
(b) käsitelläksemme osallistumistasi kilpailuun tai muuhun kaupalliseen 

toimintaan, johon olet osallistunut 
(c) lähettääksemme sinulle tilaamiasi uutiskirjeitä tai lehtiä  
(d) lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestintää, jonka 

vastaanottamiseen sähköpostilla olet antanut suostumuksen (tai 
jonkun muun kanavan kautta, joka edellyttää lain mukaan etukäteen 
antamaasi suostumusta ja johon olet antanut suostumuksen) 

(e) lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestintää sähköpostilla 
perustuen epäsuoraan suostumukseen, jos olet olemassa oleva 
asiakas ja olemme saaneet sinulta sähköpostiosoitteesi. Sinulla on 
oikeus vastustaa sähköpostiosoitteesi käyttöä milloin vain ja 
veloituksetta. Voit helposti peruuttaa tilauksen jokaisen 
sähköpostiviestin lopussa olevasta linkistä 

(f) siirtääksemme sähköpostiosoitteesi (tai minkä tahansa muun 
henkilötiedon, joka edellyttää lain mukaan etukäteen antamaasi 
suostumusta ja johon olet antanut suostumuksen) tietylle 
kolmannelle osapuolelle 

(g) tarjotaksemme sinulle ”smart badge -teknologian” palveluita (katso 
yllä kappale 5.6), kun olet päättänyt käyttää sitä. 

 
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelystä 
milloin tahansa, silloin kun suostumuksesi on laillinen peruste 
henkilötietojesi käsittelylle. 
  

6.1.2 kanssamme solmimasi palvelusopimuksen valmistelua tai toteutusta varten 
(artikla 6 (1)(a) GDPR), muun muassa seuraaviin tarkoituksiin: 

 
(a) tehdäksemme sopimusehdotuksen, päättääksemme, 

suorittaaksemme ja valvoaksemme tiettyä palvelusopimusta 
(”Sopimuksen hallinta”)  

(b) julkaistaksemme ammattitapahtumakuvaston  
(c) hallitaksemme sisääntuloa ja lipunmyyntiä ja huolehtiaksemme 

kävijöistä 
(d) seurataksemme ammattitapahtuman aikana tehtyjä käyntejä tai 

toteuttaaksemme kyselyitä 
(e) huolehtiaksemme turvallisuudesta ammattitapahtumien aikana 
(f) estääksemme ja ehkäistäksemme huonoa maksukäyttäytymistä ja 

määrittääksemme, harjoittaaksemme ja turvataksemme 
oikeutemme yleisesti, koskien esimerkiksi perintää, käräjöintiä sekä 
kaikkea oikeudenkäyntiin liittyviä seikkoja. 

 
6.1.3 toteuttaaksemme lainmukaiset etumme, kun henkilötietojesi käsittely on 

välttämätöntä voidaksemme harjoittaa yritystoimintaa (artikla 6 (1)(f) GDPR) 
mukaan lukien esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin (lukuun ottamatta tilannetta, 
jolloin nimenomaista suostumustasi vaaditaan):  

 
(a) tiedottaaksemme sinua tulevista ammattitapahtumista, tuotteista ja 

palveluista tai tytäryhtiöidemme, näytteilleasettajien tai muiden 
huolella valittujen kaupallisten kumppaneiden tulevista 
ammattitapahtumista, tuotteista ja palveluista 
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(b) luodaksemme asiakas- tai prospektisegmenttejä tai 
markkinointiprofiileja, esim. kohdennettua markkinointia varten 

(c) keskittääksemme, yhdistääksemme ja parantaaksemme 
henkilötietojasi kolmansilta osapuolilta saamallamme hyödyllisellä 
tiedolla 

(d) optimoidaksemme palveluitamme, muokataksemme 
ammattitapahtumia kävijöidemme ja näytteilleasettajiemme 
mieltymysten ja toiveiden mukaiseksi 

(e) optimoidaksemme digitaalisen markkinointimme ja 
myyntiaktiviteettiemme ja palveluidemme hallintaa ja laatua 

(f) mitataksemme suoritustamme (esim. markkinatutkimuksilla) 
(g) käyttääksemme tietoa kootusti tai anonyymisti voidaksemme luoda 

markkina-analyyseja tai taloushallinnon, markkinoinnin tai 
raportoinnin tarkoituksiin tai tehdäksemme suuria tietoanalyysejä tai 
muunlaisia analyysejä  

(h) tarkkaillaksemme asiakaspalvelumme laatua ja kouluttaaksemme 
call centerimme työntekijöitä 

(i) estääksemme ja ehkäistäksemme petoksia, rikoksia ja mahdollisia 
rikkomuksia.  

 
Yllä mainituissa tapauksissa pyrimme aina säilyttämään reilun tasapainon 
henkilötietojesi käsittelytarpeen ja oikeuksiesi ja vapautesi säilyttämisen välillä 
yksityisyyttäsi kunnioittaen. 
 

6.1.4 Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme (artikla 6 (1)(c) GDPR). 
 

 
7 KENELLE HENKILÖTIETOJASI SIIRRETÄÄN? 

 
7.1 On tilanteita, joissa haluamme tai joudumme paljastamaan henkilötietojasi 

kolmansille osapuolille. Jaamme tietoja ainoastaan voimassa olevien lakien 
mukaisesti ja yllä olevan kohdan 6 tarkoitusten mukaisesti. Voimme jakaa 
henkilötietojasi: 

  
7.1.1 Ryhmämme yrityksille, samoihin tarkoituksiin kuin kappaleessa 6 viitataan. 
7.1.2 Palveluntarjoajillemme, tavarantoimittajillemme tai alihankkijoillemme 

(ryhmän yrityksille tai kolmansille osapuolille) joiden palvelut kattavat 
tietojen käsittelyn puolestamme, kuten ulkopuoliset contact centerit, 
virastot, IT-tuen palveluntarjoajat, osastojen rakentajat, ruoka- & 
juomakumppanit jne.). Nämä yritykset voivat käyttää henkilötietojasi vain 
heille antamiamme tiukkoja ohjeita noudattamalla sekä tämän käytännön 
mukaisesti. He noudattavat merkittäviä luottamukseen ja turvallisuuteen 
liittyviä velvoitteita henkilötietoja kunnioittaen.  

7.1.3 Mainonta- ja mediakumppaneillemme ja sponsoreillemme. Ellet vastusta 
tällaista siirtoa, he voivat lähettää sinulle suoramarkkinointiviestintää, 
mahdollisesti markkinointiprofiiliisi perustuen. 

7.1.4 Näytteilleasettajillemme, ellet vastusta tällaista siirtoa, jotta he voivat 
lähettää sinulle suoramarkkinointiviestintää, mahdollisesti 
markkinointiprofiiliisi perustuen ja yllä kohdissa 5.6 ja 5.7 mainittuihin 
tarkoituksiin. 

7.1.5 Ryhmämme yrityksille, ellet vastusta tällaista siirtoa, jotta he voivat lähettää 
sinulle suoramarkkinointiviestintää, mahdollisesti markkinointiprofiiliisi 
perustuen.  

7.1.6 Kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle, jolle olet antanut suostumuksesi. 
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7.1.7 Jollekin lainmukaiselle yhtiölle väliaikaisesti tai pysyvästi yhteishanketta, 
yhteistyötä, rahoitusta, myyntiä, fuusiota, uudelleen järjestelyä, 
oikeudellisen muodon muutosta tai purkamista tai vastaavaa tapahtumaa 
varten. Fuusion tai myynnin yhteydessä henkilötietosi siirretään lopullisesti 
vallan ottavalle yritykselle.  

7.1.8 Julkisille viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille, kun laki edellyttää 
sen meiltä tai oikeudenkäyntimenettelyn yhteydessä. 

 
 
 

8 HENKILÖTIETOJEN KANSAINVÄLISET SIIRROT  
 
Kun luovutat henkilötietojasi meille tiedostat, että saatamme siirtää henkilötietojasi 
vastaanottajille, Easyfairs-ryhmän yhtiöille tai alihankkijoille (esim. pilvipalveluiden 
tarjoajille), jotka toimivat ETA:n ulkopuolella. Tässä tapauksessa henkilötietojesi 
käsittely turvataan noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä ja tätä käytäntöä. 
Erityisesti kun siirrämme tietoja ETA:n ulkopuolella toimiville yrityksille ja yrityksille, 
joiden turvataso ei ole riittävä, varmistamme että käytetään sopivia tietojen 
siirtovälineitä (esim. Euroopan komission mallisopimuslausekkeet).  

 
9 MITEN KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI? 

 
9.1 Säilytysaika tietyissä tarkoituksissa: 

Henkilötietojasi säilytetään seuraavan säilytysajan ellei paikallinen laki edellytä 
pidempää säilytysaikaa tai kun meillä on lainmukainen syy tehdä niin:  

 
Tietojen luokat: Säilytysaika 

Prospektit säilytetään viiden vuoden ajan alkaen tietokantaan 
liittämisestä 

Näytteilleasettajat – 
sponsorit – kävijät 

säilytetään niin kauan kuin ammattitapahtuma, jossa 
näytteilleasettaja/sponsori on ollut 
esittelemässä/sponsoroimassa tai jota kohtaan on 
osoitettu kiinnostusta, jatkuu ja kymmenen vuoden 
ajan sen jälkeen, kun kyseessä olevan 
ammattitapahtuman järjestäminen on lopetettu.  

Tilaajat ja henkilöt, 
jotka ovat 
rekisteröityneet 
Mediatyökaluihimme  

säilytetään niin kauan kuin rekisteröinti tai tilaus on 
voimassa ja tämän jälkeen kolmen vuoden ajan 
ilmaisen rekisteröinnin tai tilauksen päättymisen 
jälkeen tai viiden vuoden ajan maksullisen 
rekisteröinnin tai tilauksen päättymisen jälkeen. 

Klubiemme, 
ryhmiemme ja 
yhdistystemme 
jäsenet 

säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa ja 
jäsenyyden päättymisen jälkeen kymmenen vuoden 
ajan. 

Lehdistökontaktit, 
PR-toiminta, 
osakkaat, VIP-
yhteydet 

säilytetään niin kauan kuin asiaankuuluva henkilö 
edustaa tahoa, jonka kanssa meillä on lehdistö-, PR-
, osakas- tai VIP-yhteys.  

Tietojen 
erikoisluokat 

säilytetään ammattitapahtuman ajan. 

Call centereiden 
puheluiden 
nauhoitukset 

säilytetään kuukauden ajan 

Kuvat 
seurantakamereoista 

Säilytetään 1kk tapahtuman jälkeen tai pidempään, 
mikäli kuvamateriaalilla on ratkaiseva rooli 
rikoksessa tai vahingonteossa tapahtumassa 
kyseisssä tapahtumassa.   
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Asemastasi riippuen voidaan noudattaa erilaisia säilytysaikoja (esim. kun olet 
kävijä ja olet tilannut yhden digitaalisista uutiskirjeistämme tai lehdistämme). 
Yllä mainittuja säilytysaikoja ei sovelleta, jos hyödynnät oikeuttasi poistaa tietoja 
ennen säilytysajan päättymistä.   
 

 
9.2 Säilytysaika, joka noudattaa lainmukaisia velvoitteita ja valvontatarkoitusta: 

Henkilötietoja säilytetään tietokannassamme lainmukaisten velvoitteiden 
noudattamiseksi (kuten kirjanpito, verotus ja vakuuttaminen) ja 
valvontatarkoituksiin vielä viiden (5) vuoden ajan sen jälkeen, kun voimassa 
olevan sovellettavan lain mukainen säilytysaika on päättynyt, ellei pidempää 
säilytysaikaa vaadita ja meillä on siihen lainmukainen syy.  

9.3 Voimme säilyttää henkilötietojasi tilastollisessa tarkoituksessa ilman 
aikarajoitusta anonyymissä muodossa, joka ei enää viittaa sinuun, kun meillä on 
lainmukainen syy tehdä niin.  

 
10. HENKILÖTIETOIHISI LIITTYVÄT OIKEUDET 
  

Voit hyödyntää seuraavia oikeuksia henkilötietojasi koskien.  
 

Kun haluat käyttää näitä oikeuksia, ota yhteyttä tietosuojavirkailijaamme joko postitse 
tai sähköpostitse kohdassa 2.2 mainittuun osoitteeseen. Liitä mukaan kopio 
henkilökortistasi, passistasi tai muusta voimassa olevasta henkilötodistuksesta sekä 
nimenomainen pyyntösi. 

 
10.1. Pääsyoikeus. Sinulla on oikeus, kun se on lain mukaan sallittua, saada tietoa 

siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi sekä pääsy niihin.  
 
10.2. Oikaisu-oikeus. Voit pyytää meitä korjaamaan virheelliset tiedot ja/tai 

täydentämään epätäydellisiä henkilötietoja veloituksetta. 
  
10.3. Oikeus perua suostumus. Sinulla on lain mukaan lupa perua suostumuksesi 

henkilötietojesi käsittelyyn koska tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei 
vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun 
käsittelyn lainmukaisuuteen. Huomaa, että jos peruutat suostumuksesi, et voi 
hyödyntää kaikkia ominaisuuksia, joissa henkilötietojesi käsittely on olennaista. 

 
10.4. Poisto-oikeus. Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietojasi ja me poistamme 

ne, ellei meillä ole laillista syytä olla tekemättä sitä. Henkilötietojesi 
säilyttämiseen voi esimerkiksi olla lainmukainen peruste, kuten lainmukainen 
velvoite, jota meidän on noudatettava tai jos säilyttäminen on välttämätöntä 
lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. 

 
10.5.   Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä 

asianomaiseen valvontaviranomaiseen, mikäli käsittelemme henkilötietojasi 
mielestäsi lainvastaisesti.  

 
10.6.   Eroaminen Easyfairsin rekisteristä (oikeus vastustaa)  

 

• Jos et enää halua saada tietoa järjestämistämme ammattitapahtumista, ota 
yhteyttä tietosuojavirkailijaamme Jennie Heidenfors joko postitse tai 
sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin: Åby Arenaväg 10, SE-431 62 Mölndal, 
Sweden privacyFI@easyfairs.com.  

mailto:privacyFI@easyfairs.com
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• Jos et enää halua, että luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille 
(mainos- ja mediakumppaneillemme, näytteilleasettajille tai kaupalliselle 
kumppaneillemme), ota yhteyttä paikalliseen tietosuojavirkailijaamme Jennie 
Heidenfors joko postitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin: Åby Arenaväg 
10, SE-431 62 Mölndal, Sweden, privacyFI@easyfairs.com 

 

• Jos et enää halua, että käytämme henkilötietojasi markkinointiprofiilien 
luomiseen, ota yhteyttä paikalliseen tietosuojavirkailijaamme Jennie 
Heidenfors joko postitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin: Åby 
Arenaväg 10, SE-431 62 Mölndal, Sweden, privacyFI@easyfairs.com 

 

• Jos haluat poistua postituslistaltamme, käytä kaikissa kaupallisessa 
tarkoituksessa lähettämissämme sähköpostiviesteissä olevaa unsubscribe-
painiketta tai ota yhteyttä paikalliseen tietosuojavirkailijaamme Jennie 
Heidenfors joko postitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin: Åby 
Arenaväg 10, SE-431 62 Mölndal, Sweden privacyFI@easyfairs.com ja 
ilmoita, minkälaisia tietoja et haluat enää vastaanottaa tai ilmoita 
sähköpostiosoite, jonka haluat poistaa listaltamme.  

 

Huomioi kuitenkin, että vaikka poistut listaltamme, annat koskettamalla 
tapahtumapaikalla olevia lukijoita ”smart badgellasi”, NFC tagilla tai muulla välineellä 
ammattitapahtuman aikana meille luvan kerätä joitakin henkilötietojasi voidaksemme 
jakaa käyntikorttisi näytteilleasettajille ellet peru suostumustasi kappaleen 10.3. 
mukaisesti.  

 

11. TIETOTURVA 
 
Koska yksityisyys ja tietosuoja ovat meille tärkeitä, teemme kaikkemme 
suojataksemme henkilötietosi väärinkäytöltä. Työntekijämme koulutetaan 
käsittelemään henkilötietoja oikealla tavalla. Henkilötietojasi säilytetään suojatussa 
ympäristössä, jonne yleisöllä ei ole pääsyä. Tietokoneissamme on 
varmuuskopiointijärjestelmä, suodatin ja palomuuri, jotka täyttävät alan 
turvallisuusstandardit. Henkilötietoihisi pääsy on myönnetty yksinomaan niille, joilla on 
siihen virallinen lupa työnsä puolesta. 
 

12.      VERKKOSIVUSTOT, EVÄSTEET JA MOBIILISOVELLUKSET  
 

12.1. Jaat meille vapaaehtoisesti henkilötietoja käyttäessäsi verkkosivujamme ja 
mobiilisovellustamme, mutta käytämme tietojen keräämiseen lisäksi evästeitä 
ja muita teknisiä keinoja. 
 
Selaushistoria ja IP-osoite 
 

12.2. Meidän muokkaamat ja hallitsemat yleiset tiedot verkkosivukäynneistä 
kerätään ja säilytetään siten, ettei kävijä ole tunnistettavissa. Tarkoituksena on 
parantaa verkkosivujemme toimivuutta ja laatua ja käyttäjien 
selauskokemusta. Tietoja saatetaan myös käyttää verkkosivujen käyttötapojen 
selvittämiseen sekä analysointitarkoitukseen ja raporttien laatimiseen. 

12.3. Siksi voimme käyttää myös tietokoneesi IP-osoitetta, jos se on 
tunnistettavissa. IP-osoite on numero, joka on automaattisesti annettu 
tietokoneellesi, kun käytät internetiä. IP-osoitteet eivät salli sinun 
tunnistamistasi, ellet ole antanut meille siihen nimenomaista lupaa.  

mailto:privacyFI@easyfairs.com
mailto:privacyFI@easyfairs.com
mailto:privacyFI@easyfairs.com
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Evästeet  
 
Mitä evästeet oikeastaan ovat? 
 

12.4. Voidaksemme kerätä tässä käytännössä kuvattua tietoa käytämme 
verkkosivuillamme evästeitä. 

12.5. Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivu tai sen palveluntarjoaja siirtää 
tietokoneesi kovalevylle verkkoselaimesi kautta (jos annat siihen luvan). 
Evästeen avulla verkkosivu tai palveluntarjoajan järjestelmä tunnistaa selaimesi 
ja tallentaa ja muistaa tiettyjä tietoja. 

12.6. Voit määrittää selaimesi ilmoittamaan sinulle, milloin saat evästeen. Näin sinulla 
on mahdollisuus päättää hyväksytkö evästeen vai et.  Voit vaihtoehtoisesti 
päättää poistaa evästeet kokonaan käytöstä selaimesi asetuksista. Jotkut 
palvelut ja ominaisuudet eivät kuitenkaan toimi kunnolla, jos evästeet on 
poistettu käytöstä. 

12.7. Evästeet voivat olla ensimmäisen tai kolmannen osapuolen käyttämiä.  

• Ensimmäisen osapuolen evästeet – evästeet, joita käyttämäsi verkkosivu 
asettaa koneellesi.  

• Kolmannen osapuolen evästeet – evästeet jotka asetetaan koneellesi 
verkkosivun kautta, mutta kolmannen osapuolen toimesta, kuten Googlen. 

 
 
Laitteellesi asetetut evästeet 
 

12.8. Käytämme verkkosivuillamme seuraavia evästeitä: 
 

• Ehdottoman välttämättömät/istuntoevästeet 
 
Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta voit liikkua verkkosivuillamme ja 
käyttää sen ominaisuuksia. Ilman näitä evästeitä pyytämiäsi palveluita ei voida 
tarjota.  Ne poistetaan, kun suljet selaimen.  Nämä ovat ensimmäisen 
osapuolen evästeitä. 
 

• Suorituskykyevästeet 
 
Nämä evästeet keräävät tietoa anonyymisti siitä, miten kävijät käyttävät 
verkkosivustoamme. Ne sallivat meidän tunnistaa ja laskea kävijöiden määrän 
ja nähdä, miten kävijät liikkuvat sivustolla, kun he käyttävät sitä ja miltä alueilta 
kävijät suurin piirtein ovat. Nämä ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä. 
 

• Toiminnalliset evästeet 
 

Nämä evästeet sallivat verkkosivun muistaa tekemäsi valinnat (kuten 
käyttäjätunnuksen, kielen ja alueen) ja tarjoavat parempia ja 
henkilökohtaisempia ominaisuuksia. Näitä evästeitä voidaan käyttää myös 
muistamaan tekemäsi muutokset tekstin kokoon, fonttiin ja muihin 
muokattaviin verkkosivun osiin. Näiden evästeiden keräämät tiedot ovat 
anonyymejä, eivätkä ne voi seurata käyntejäsi muilla verkkosivuilla. Nämä 
ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä. 
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• Analyyttiset evästeet ja mainosevästeet 
 

Näiden evästeiden avulla me ja mainostajamme jaamme sinulle 
asiaankuuluvampaa ja sinua kiinnostavampaa tietoa.  Evästeitä käytetään 
myös rajoittamaan sitä, kuinka monta kertaa näet mainoksen sekä arvioimaan 
mainoskampanjoiden tehokkuutta.  Evästeet muistavat, että olet vieraillut 
verkkosivuillamme ja auttavat meitä kokoamaan profiilisi. Nämä ovat pysyviä 
evästeitä, jotka pysyvät laitteellasi, kunnes niiden määritelty säilytysaika 
päättyy tai niitä poistetaan itse. Käytämme kolmansien osapuolten evästeitä, 
mukaan lukien Google Analytics -evästeitä ja Google Advertising -evästeitä.  

 

• Sosiaalisen median evästeet 
 

Näiden evästeiden avulla voit yhdistyä sosiaalisen median verkostoihin, kuten 
LinkedIniin, Twitteriin, Facebookiin, Instagramiin ja YouTubeen. Nämä ovat 
pysyviä evästeitä, jotka pysyvät laitteellasi, kunnes niiden määritelty 
säilytysaika päättyy tai niitä poistetaan itse.  

 
 

12.9. Saatamme yhdistää näistä erityyppisistä evästeistä ja tekniikoista kerätyt tiedot 
sinusta muista lähteistä saamiimme tietoihin. 
 
Evästeiden hyväksyminen ja hylkääminen 
 
Kun saavut verkkosivuillemme, ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ilmoitetaan, 
että sivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivuamme hyväksyt 
evästeiden käytön. Jos sinä, tai toinen laitteen käyttäjä haluaa peruuttaa 
suostumuksen milloin tahansa, voit tehdä sen muuttamalla selaimesi 
asetuksia. Muussa tapauksessa oletamme, että suostut siihen, että 
verkkosivumme asettaa evästeitä.  
 
In addition to paragraph 12.8.  above, you can access the following page, which 
contains the currently available Google Analytics opt-outs for the web, in order 
to deactivate Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 
 
 

12.10. Yllä kappaleessa 12.8. myös mennä seuraavalle sivulle, joka sisältää työkalun 
Google Analyticsin evästeiden estämiseen: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 
 

 

13. LAPSET 
 
Huomaa, että tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille. 
 
  

14. LINKITETYT VERKKOSIVUT 
 
Emme vastaa muiden verkkosivujen tietosuojakäytännöstä ja periaatteista, vaikka 
siirtyisit kolmannen osapuolen verkkosivulle käyttämällä verkkosivumme linkkiä. 
Suosittelemme, että tarkistat jokaisen vierailemasi verkkosivuston käytännöt ja otat 
yhteyttä verkkosivuston omistajaan tai operaattoriin, jos sinulla on kysyttävää. 
 
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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15. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN  
 
Varaamme oikeuden tarkistaa tai muuttaa käytäntöä ilmoittamatta sinulle ja 
julkaisemme muutokset tällä sivustolla. On sinun vastuullasi tarkistaa 
tietosuojakäytäntö aina kun jaat meille tietoa tai teet tilauksen.  


