1. Vi

är ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter

Vi på Alla Mässor är ansvariga för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. För
oss är det en självklarhet att alltid värna om din integritet och skydda dina personuppgifter enligt
rådande lagstiftning så att du kan känna dig trygg med att lämna ut dem. Med detta vill vi nu förtydliga hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder någon av våra tjänster eller då vi har
e-postkorrespondens.

2.

När, hur och varför hanterar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter när du registrerar dig för någon av våra tjänster. (2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5):

2.1 Mässarrangör
I samband med att du registrerar ett mässarrangörskonto hos oss, ombeds du, förutom information
om din mässa, även att uppge ditt telefonnummer samt för- och efternamn. Vi behöver denna
information av dig dels för att vi ska veta att du är en fysisk person som ämnar publicera information
om dina kommande evenemang, dels för att vi ska kunna kontakta dig om frågor angående dina
publiceringar uppstår. Efter att registreringen är genomförd lagras dina uppgifter i en databas. I de
fall ett företag eller en privatperson hör av sig till oss och vill komma i kontakt med dig angående
dina evenemang, lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till personen i fråga. I övrigt lämnar vi aldrig ut
dina uppgifter till tredje part.

2.2 Nyhetsbrev
Som prenumerant av våra nyhetsbrev databaslagrar vi din e-postadress. På så sätt kan

vi fortsatt förse dig med nyheter angående kommande mässor och tävlingar.
Din e-postadress lämnas aldrig ut till tredje part och om du inte längre vill prenumerera på
våra nyhetsbrev, finns möjligheten att avsäga sig dessa. Att prenumerera på våra
nyhetsbrev kräver inte att man lämnar ut några personuppgifter.

2.3 Dina personuppgifter i samband med tävlingar
Med jämna mellanrum arrangerar vi tävlingar på sidan där den som deltar kan vinna

mässbiljetter eller andra priser. För att kunna delta måste deltagaren uppge sina
kontakt- och personuppgifter så som för- och efternamn samt adress. Detta är för oss
nödvändig information då vi måste veta till vem vi ska skicka vinsten. De personuppgifter
som kommer oss tillhanda i samband med en tävling raderas efter tävlingens avslut och då
en vinnare har korats.

2.4 Mäss- och konferenslokal
Du som driver, eller representerar, en mäss- och konferensanläggning är välkommen att marknads-

föra den hos oss genom att registrera ett konto. I samband med registreringen uppmanas
du, tillsammans med företagets kontaktuppgifter, även att uppge dina
personliga kontaktuppgifter så som för- och efternamn, telefonnummer samt e-post. Vi
behöver dina personuppgifter då det kan komma att uppstå situationer då vi vill komma i
kontakt med dig angående ditt medlemsskap hos oss, eller om vi har synpunkter på den
information som du lägger upp i egenskap av ditt företag eller av det företag som du
representerar. Dina personuppgifter hanteras av oss och lagras i vår databas utom räckhåll
för obehöriga utomstående. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

2.5 Företagskonto
Du som är egen företagare eller representant för ett företag är välkommen att registrera ett företagskonto hos oss i marknadsföringssyfte. I samband med registreringen uppmanas du, tillsammans
med företagets kontaktuppgifter, även att uppge dina personliga
kontaktuppgifter så som för- och efternamn, telefonnummer samt e-post. Vi behöver dina personuppgifter då det kan komma att uppstå situationer då vi vill komma i kontakt med dig angående ditt
medlemsskap hos oss, eller om vi har synpunkter på den information som du lägger upp i egenskap
av ditt företag eller av det företag som du representerar. Dina
personuppgifter hanteras av oss och lagras i vår databas utom räckhåll för obehöriga utomstående.
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

3. Lagring av e-post
Vi sparar bara e-post som behövs för att vi ska kunna utföra vårt arbete i syfte att

upprätthålla korrespondens mellan berörda. All annan e-post raderas. Med hjälp av
användarnamn och lösenord skyddas sparad e-post från obehörig åtkomst från
utomstående.

2. Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter
När vi behandlar dina personuppgifter har du laglig rätt att få tillgång till vilka uppgifter vi behand-

lar om dig och att få dina uppgifter raderade. Vänligen kontakta oss om du vill veta vilka
uppgifter vi har lagrade om dig eller om du vill få dem raderade.

Kontakt:
André Fagander
Alla Mässor
andre@allamassor.se

