
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 genomföra 
din monterbokning.  

Information om dig 
som kontaktperson, ditt 
för- och efternamn, 
dina kontaktuppgifter 
såsom postadress och 
e-postadress samt 
branschtillhörighet.  

Vårt berättigade 
intresse av att 
behandla uppgifter om 
vem som är 
kontaktperson hos 
våra utställare. 

Tills mässan är 
genomförd.  

För att du ska kunna 
logga in och använda 
Utställarservice Online 
där du får all nödvändig 
information inför, under 
och efter mässan, för att 
presentera ditt företag i 
våra 
marknadsföringskanaler, 
marknadsföra dina 
produkter och 
programpunkter samt för 
att du ska kunna ange 
dina önskemål angående 
utformningen av 
montern och göra övriga 
beställningar, t.ex. 
beställning av 
utställarkort. 

 

Ditt för- och efternamn, 
dina kontaktuppgifter 
såsom postadress, e-
postadress och 
mobilnummer samt ditt 
användarnamn och 
lösenord. 

Enligt avtal lagrar vi 
inloggningsuppgifter 
för att kunna behandla 
uppgifter om vem som 
är kontaktperson hos 
våra utställare för att 
kunna skicka 
information till dig om 
mässan, för att du ska 
kunna marknadsföra 
ditt företags 
deltagande, 
kommunicera 
önskemål och göra 
beställningar. 

Under fyra år efter 
att mässan är 
genomförd.  

 

För att kunna 
kommunicera med dig 
inför och under mässan, 
t.ex. för att kunna 
bekräfta ditt deltagande 
och för att kunna skicka 
information till dig. 

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

Vårt berättigade 
intresse av att 
behandla uppgifter om 
vem som är 
kontaktperson hos 
respektive utställare 
för att kunna kontakta 
dig angående frågor 
som rör ditt 
deltagande och för att 
kunna skicka 
nödvändig information 
till dig angående 
mässan. 

Tills mässan är 
genomförd. 

För att kunna skicka 
marknadsundersökningar 
via e-post till dig efter att 

Dina kontaktuppgifter 
såsom postadress, e-

Behandlingen är 
motiverad av vårt 
berättigade intresse av 

Under tre månader 
efter att mässan är 
genomförd. 



du deltagit vid en av våra 
mässor i syfte att få 
feedback på mässan som 
du deltog i. 

postadress och 
mobilnummer. 

att kunna skicka 
undersökningar till dig 
för att få feedback på 
mässan.  

För att skicka SMGT:s 
nyhetsbrev och anpassad 
marknadsföring till dig 
om den mässa du 
deltagit vid samt liknande 
mässor som vi tror att du 
kan vara intresserad av. 
Vilken mässa du får 
marknadsföring om beror 
på vilken kategori den 
mässa som du ställde ut 
på tillhör.   

 

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

Behandlingen är 
motiverad av vårt 
berättigade intresse av 
att kunna skicka 
marknadsföring om 
framtida mässor som 
vi tror att du kan vara 
intresserad av. 

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 genom att på 
vår hemsida, i tryckta 
produkter och i sociala 
medier dela bilder och 
filmer där du kan synas 
som utställare vid en av 
våra mässor. 

Bilder och filmer där du 
som utställare 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 följa 
bokföringslagstiftning 
behandlar vi historik om 
gjorda betalningar och 
transaktioner som utgör 
bokföringsmaterial. 

Information som 
framgår av 
betalningsunderlaget, 
d.v.s. uppgifter om 
transaktionen. 

Behandlingen är 
nödvändig för att följa 
tvingande lag, dvs. 
bokföringslagen. 

I sju år i enlighet 
med 
bokföringslagen. 

 


