Dina personuppgifter
Våra besökares integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva
hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter.
STOCKHOLM LUXURY TRAVEL FAIR (559033-7225) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med
EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.
Personuppgiftsansvar
STOCKHOLM LUXURY TRAVEL FAIR är i första hand personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna
webbplats och när du anmäler dig till ett av våra event som vi arrangerar.
Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss via telefon 076-006 22 03 eller e-post info@stockholmluxurytravelfair.com.
Uppgifter som samlas in i samband med registrering/anmälan till vårt event
När du registrerar dig som deltagare på ett av våra event samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din
registrering. Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för det aktuella eventet. De uppgifter vi samlar in är namn och epost. När du registrerar dig som deltagare på ett av våra event används dina uppgifter som statistik för antal anmälda till
eventet, förmåner och erbjudanden från eventet och dess utställare, uppföljande statistik, riktad marknadsföring baserad på
nyttjande av förmånen, administration av tävlingar . Uppgifterna kan lämnas ut till de utställare vi samarbetar med under
eventet. Överföring till tredje part sker ej.
Typ av uppgifter: Namn och e-post samt ev. övriga uppgifter lämnade i tävlingstalongen.
Laglig grund: Fullgörande av anmälan, berättigat intresse, samtycke.
Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. genomföra det event du anmält dig till. När du registrerar dig
som deltagare på ett av våra event använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information. Vi
använder oss av e-post.
Hur länge sparas personuppgifterna
Vi använder oss av olika verktyg för registrering. Personuppgifterna raderas ca ett år efter genomfört event.
Hur skyddar vi dina uppgifter
Vi lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av adekvata fysiska, tekniska och administrativa
processer och rutiner för att förvalta de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att
förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till
dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.
Vad sker vid en Personuppgiftsincident
Om vi får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige
dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och de drabbade kunderna inom 72 timmar. Vid eventuellt
dataintrång i någon del av vårt system upprättar vi anmälan för alla våra kunder inom 72 timmar.
Vad är ett Registerutdrag
Om du är med i vårt dataregister har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra system.
Kan ni radera mig ur era system
Du som har anmält dig till vårt event har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade.
Tråkigt tycker vi eftersom vi gärna vill erbjuda dig bra erbjudanden och förmåner.
Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler vid ev.
vinst vid tävlingar, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på i
info@stockholmluxurytravelfair.com så får du ett registerutdrag. Du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att
kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som
omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.
Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en etjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

