För vilka ändamål
behandlar vi dina
personuppgifter?

Vilka personuppgifter
behandlar vi?

Vilken är den lagliga
grunden för
behandlingen?

Hur länge behandlar vi
dina personuppgifter
för det angivna
ändamålet?

För att kunna
informera dig om våra
mässor som vi tror att
du kan vara intresserad
av på grund av din
yrkesroll eller
befattning.

Ditt namn, din epostadress samt
uppgifter om din
yrkesroll eller befattning
som vi har samlat in från
externa och allmänt
tillgängliga källor eller
från tredje part.

Behandlingen är
motiverad av vårt
berättigade intresse
av att kunna skicka
marknadsföring om
våra mässor.

Om du är yrkesverksam
inom en viss bransch
och SMGT har
arrangemang inom
denna eller liknande
bransch, så kommer vi
spara dina uppgifter så
länge du är en viktig
person för oss i och
med vår yrkesmässiga
relation. Vi genomför
kontinuerligt rensningar
för att hålla vår databas
aktuell och om det
kommer till vår
kännedom att dina
arbetsuppgifter ändrats
eller om du bytt
arbetsgivare så kommer
dina uppgifter raderas.
Du kan även själv välja
att när som helst
avregistrera dig från
marknadsföring eller
kontakta oss för att få
dina personuppgifter
raderade

För att kunna
informera dig om
mässan och
möjligheten att ställa
ut, förutsatt att ditt
företag tillhör en
relevant
utställarkategori till en
eller flera av våra
mässor. Detta innebär
t.ex. säljutskick och
telefonsamtal från
SMGT.

Ditt namn, din epostadress samt
uppgifter om din
yrkesroll eller befattning
som vi har samlat in från
externa och allmänt
tillgängliga källor eller
från tredje part.

Behandlingen är
motiverad av vårt
berättigade intresse
av att kunna skicka
marknadsföring om
våra mässor.

Om du är yrkesverksam
inom en viss bransch
och SMGT har
arrangemang inom
denna eller liknande
bransch, så kommer vi
spara dina uppgifter så
länge du är en viktig
person för oss i och
med vår yrkesmässiga
relation. Vi genomför
kontinuerligt rensningar
för att hålla vår databas
aktuell och om det
kommer till vår
kännedom att dina
arbetsuppgifter ändrats
eller om du bytt
arbetsgivare så kommer
dina uppgifter raderas.
Du kan även själv välja
att när som helst
avregistrera dig från
marknadsföring eller

kontakta oss för att få
dina personuppgifter
raderade

