
 

 

 

 

 
 

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i 

kraft den 25 maj 2018, vill vi informera om de uppgifter vi behandlar som rör dig. 

On-Site Exhibitions AB respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter som vi behandlar. 

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. 

 

Vilken typ av data vi samlar in? 
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. De "Personliga data" vi samlar är de som kan användas för att 

identifiera dig eller information som kan härröras till dig, såsom namn, mailadress, 

telefon/mobilnummer, företag, företagsadress 

Vi samlar in personuppgifter, till exempel när du kontaktar oss för hjälp med transport till en mässa,  

representerar ditt/ett företag som utställare på en mässa, kommunicerar med oss via telefon, e-post. 

Uppgifterna vi har inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, jobbtitel och företag. 

I de flesta fall har dina personuppgifter erhållits från andra källor, såsom 

mässagenter/mässorganisatörer i samband med att du/företaget anmält deltagande på en 

mässa/konferens eller annat event. 

 

Hur använder vi, samlar in och lagrar data? 
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att: 

skicka mail och erbjuda hjälp med transport till/från en mässa, hålla kontakt med dig avseende ett 

specifikt event, avisera mässagenten om representant på plats i montern 
Vi distribuerar inte eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock 

behöva dela information med våra leverantörer eller uppdragsgivare för samma ändamål. 

 

Vad har vi för skäl att använda dina personuppgifter? 
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss 

av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som 

en kontaktperson om det specifika uppdraget. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de 

rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter. 

 

Hur vi delar informationen vi samlar in? 
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till 

dina personuppgifter. 

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, och agenten för den 

utställning/konferens du/företaget deltar i. 

Lagring av uppgifter 
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge uppdraget pågår, eller att 

vi, bedömer att du kan vara en potentiell kontaktperson för kommande uppdrag. 

 

Rensning och uppdatering av uppgifter 
Vi rensar och uppdaterar löpande våra system och tar bort studsar på e-post samt uppdaterar register 

efter returer på utskick. 

 
Säkerhet 

Vi använder tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda 

mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att 

säkerställa att våra system är säkra och skyddade. 

 

Dina val och rättigheter 
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka 

personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga 

personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.  

 

 

 
 

 


