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 administrera
din medverkan vid mässan.

Ditt för- och
efternamn, dina
kontaktuppgifter
såsom postadress, epostadress och
mobilnummer samt
eventuell annan
information som du
lämnar till oss.

Behandlingen är
nödvändig för att
fullgöra vårt avtal med
dig, d.v.s. för att du
ska kunna medverka
vid mässan.

Tills mässan är
genomförd.

För att kunna
kommunicera med dig
inför, under och efter att
du deltar eller har deltagit
vid konferensen/mässan,
t.ex. för att bekräfta ditt
deltagande och informera
dig om mässan.

Ditt för- och
efternamn samt dina
kontaktuppgifter
såsom postadress, epostadress och
mobilnummer.

Behandlingen är
nödvändig för att
fullgöra vårt avtal med
dig, d.v.s. för att skicka
information till dig
angående din
medverkan vid
mässan.

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
marknadsföra och
informera om din
medverkan vid mässan,

Ditt för- och
efternamn, dina
kontaktuppgifter
såsom postadress, e-

Behandlingen av dina
personuppgifter samt
din bild är nödvändig
för att fullgöra avtalet

Tills mässan är
genomförd.

t.ex. genom att informera
om din medverkan på
digitala skärmar utanför
seminarielokalerna, genom
att ange ditt namn i
digitala och tryckta
program, på hemsidan och
i våra sociala kanaler.

postadress och
mobilnummer, din
beskrivning samt en
bild på dig.

med dig, d.v.s. för att
kunna tillhandahålla
information om dig till
besökare i syfte att
möjliggöra för dem att
utforma sitt program.

För att kunna
marknadsföra våra mässor
genom att uppmärksamma
eventuella deltagare på
vilka talare och andra som
har medverkat vid tidigare
liknande mässor.

Ditt för- och
efternamn, dina
kontaktuppgifter
såsom postadress, epostadress och
mobilnummer samt
en bild på dig.

Med stöd av vårt
berättigade intresse av
att marknadsföra
mässans innehåll.

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 informera om vår
verksamhet på vår
hemsida, i tryckta
produkter och i sociala
medier kan vi komma att
dela bilder och filmer där
du har deltagit vid en av
våra mässor.

Bilder och filmer där
du som deltagare
kan förekomma.

Behandlingen är
motiverad av vårt
berättigade intresse av
att kunna informera
om vår verksamhet.

Bilder eller filmer
som du syns på kan
komma att behandlas
på vår hemsida, i
tryckta produkter och
i våra sociala medier
fram till dess att du
begär att bli
borttagen eller

annars invänder mot
behandlingen.
För att kunna administrera
eventuell betalning efter
din medverkan.

Dina
betalningsuppgifter.

Behandlingen av dina
betalningsuppgifter är
nödvändig för att
fullgöra avtalet med
dig, d.v.s. för att kunna
betala ut ditt arvode.

Tills betalningen är
genomförd.

För att följa
bokföringslagstiftning
behandlar vi historik om
gjorda betalningar och
transaktioner som utgör
bokföringsmaterial.

Information som
framgår av
betalningsunderlaget
såsom ditt för- och
efternamn och din
postadress.

Behandlingen är
nödvändig för att följa
bokföringslagen.

I sju år i enlighet med
bokföringslagen.

För att få en historisk
överblick över samtliga
medverkande.

Ditt för- och
efternamn, dina
kontaktuppgifter
såsom postadress, epostadress och
mobilnummer samt
en bild på dig.

Behandlingen är
nödvändig för vår
dokumentation samt
för att vi ska kunna
följa upp och kontakta
dig på nytt samt för
eventuella andra
uppdrag som du kan
vara intresserad av.

Tills du väljer att be
att få bli borttagen.

