
Personoplysninger og samtykke 
Easyfairs opbevarer personoplysninger, som du afgiver. Med personoplysninger menes her navn, adresse, 
mobiltelefonnummer og e-mailadresse. Easyfairs vil anvende sådanne oplysninger i en automatisk 
databehandling med det formål at give dig adgang til de tjenester, som Easyfairs tilbyder, håndtere din 
anvendelse af tjenesten, sende informationer og tilbud om Easyfairs’ tjenester, udarbejde 
markedsføringsprofiler samt som led i markedsundersøgelser at indhente dine holdninger til de tjenester, som 
Easyfairs tilbyder.  

Easyfairs har desuden til hensigt at videregive dine personoplysninger til nøje udvalgte leverandører og 
samarbejdspartnere for at sikre, at de produkter og tjenesteydelser, som leveres af Easyfairs fungerer 
ordentligt. Easyfairs vil muligvis også videregive dine personoplysninger til partnere og sponsorer, der er 
tilknyttet Easyfairs.  
 
Hvis du tilmelder dig messen via en udstiller, vil de få adgang til dine registreringsoplysninger. De kan også få 
besked om, at du er til stede på messen, og de vil eventuelt kontakte dig.  
 
Denne messe anvender smartbadge-teknologi. Det indebærer, at når du holder din smartbadge op mod 
læserne, der er placeret rundt omkring på messen, registreres det, hvilke stande du har besøgt. Efter messen 
får du en e-mail med en opsummering af din dag, med digital information om de udstillere, som du har vist 
interesse for. Dine personoplysninger vil også blive delt med udstillerne på de stande, hvor du har anvendt din 
smartbadge.  
 
Foto & Film  
Af hensyn til sikkerheden på vores events er der installeret kameraer på vores messefaciliteter og 
parkeringspladser. Disse kameraer optager og undersøges af hensyn til overvågning og sikkerhed. 
 
Under vores events kan fotografer tage billeder af udstillere og kunder, der deltager i eventen. Disse billeder vil 
kunne blive anvendt til reklamer for eventen i foldere, brochurer eller flyers på hjemmesider og/eller sociale 
medier, samt med det formål at du skal kunne se billeder af din deltagelse på eventen, i overensstemmelse 
med fotolovgivningen.  

Behandling af personoplysninger  
Ved behandlingen af dine personoplysninger respekterer Artexis Easyfairs Group SA/NV og datterselskaber din 
ret til privatliv og behandler dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, 
hvilket indbefatter databeskyttelsesforordningen GDPR (forordning 2016/679) og national 
beskyttelseslovgivning.  

Du har ret til når som helst at begære information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, at 
anmode om at vi berigtiger eventuelle fejlagtige oplysninger, at trække dit samtykke til behandlingen af dine 
personoplysninger tilbage (bemærk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil du eventuelt ikke kunne drage 
fordel af visse servicefunktioner, der kræver behandling af personoplysninger) samt at anmode om, at vi sletter 
dine personoplysninger (medmindre der foreligger lovlig grund til ikke at gøre dette).  

Du bestemmer selv, om du vil afgive oplysninger til Easyfairs, men hvis du ikke accepterer disse vilkår, vil 
Easyfairs ikke kunne opfylde sine forpligtelser over for dig.  

Læs hele vores datapolitik på: https://www.easyfairs.com/privacy-statement/  
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