25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i hela EU.
GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) i syfte att förstärka privatpersoners
integritet vid databehandling.
En lag som vi självklart följer men som inte betraktas som en ny regel för vår verksamhet.
De eventuella personuppgifter vi kan tänkas ha används inte i marknadsföringssyfte eller
försäljning och skickas aldrig vidare till tredje part.
Uppgifter som sparas oss för att skicka ut information och inbjudningar om och till de
evenemang som vi är arrangör av: Travel World samt Lifestyle Lounge.
Antingen som utställare och samarbetspartner eller besökare.
Sparsamt och sporadiskt skickas e-brev med information om kommande upplaga, erbjudanden
följt av inbjudan inför aktuellt datum till presumtiva besökare och utställare.
Det kan finnas fler anledningar till att just du finns med i vårt register; du har t.ex. deltagit
tidigare som utställare eller besökare, visat intresse genom kontakt med oss via nätet, telefon
eller e-post eller en kollega inom ditt nätverk. Det kan förekomma att vi får underlag från andra
källor än egna, t.ex. från samarbetspartners.
De uppgifter vi har om dig är ditt namn, företagsnamn, din mailadress och eventuellt ditt
direktnummer- eller mobilnummer. Personnummer förekommer aldrig, inte heller privat adress
och hemtelefon.
All kontakt med dig som sker elektroniskt görs via verktyget Edit News. I botten av våra brev
finns alltjämt en funktion och länk för avanmälan. Klickar du på den kommer du inte längre att få
e-brev från oss. Självklart hoppas vi på fortsatta möjligheter till kontakt med dig och vill du
detsamma så behöver du helt enkelt inte göra någonting alls.
Du kan känna dig trygg med att dina uppgifter aldrig lämnas vidare till andra företag eller
organisationer. Har du frågor om hantering av personuppgifter eller andra ärenden är du alltid
välkommen att kontakta oss: via e-post på info@travelworld.nu eller telefon: 08-530 322 41.
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