Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina
personuppgifter
För att du ska kunna delta på en kongress eller konferens som vi på Sweden MEETX AB
administrerar krävs att du som deltagare tillhandahåller vissa personuppgifter. Om du inte
delar de personuppgifter som är nödvändiga kan vi inte fullgöra din anmälan om deltagande
vid kongressen eller konferensen eller fullgöra vårt avtal i relation till dig.
Om du tillhandahåller särskilda kategorier av personuppgifter som t.ex. hälsouppgifter eller
om behandlingen kan komma att avslöja t ex religiös eller filosofisk övertygelse eller politiska
åsikter som inte tydligt offentliggjorts av dig, måste du ge ditt uttryckliga samtycke till
behandlingen. Om du inte lämnar dessa personuppgifter till oss kommer vi t ex inte ha
möjlighet att tillhandahålla specialanpassad mat, boende eller assistans efter dina behov,
eller anmäla dig till aktiviteter där behandlingen av dina personuppgifter kan avslöja
information om dig som anges i inledningen av detta stycke.
Om du inte tillhandahåller den information som krävs för en behandling, där den lagliga
grunden är ditt samtycke, kommer vi inte kunna behandla dina personuppgifter för det
aktuella ändamålet.
Nedan kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier
av uppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även
läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.
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För att administrera ditt deltagande (som deltagare, organisationskommitté, talare eller
utställare)
För vilka ändamål
Vilka personuppgifter
Vilken är den lagliga
Hur länge behandlar vi
behandlar vi dina
behandlar vi?
grunden till
dina personuppgifter
personuppgifter?
behandlingen?
för det angivna
ändamålet?
Ta emot och
Namn, organisation,
Behandlingen är
Uppgifterna behandlas
administrera anmälan telefonnummer, enödvändig för att
från att anmälan görs
postadress och
fullgöra vårt avtal med till dess att kongressen
om ditt deltagande,
skicka bekräftelse och postadress.
dig.
eller konferensen är
genomförd.
tillhandhålla din
besökar-badge.
Om MEETX ingår avtal
med det företag eller
den organisation du
representerar, istället
för med dig, är den
rättsliga grunden för
behandlingen vårt
berättigade intresse
av att hantera dina
personuppgifter för
att fullgöra vårt avtal

Tillhandahålla rätt
kost.

gentemot
företaget/organisation
en.
Namn, information om Behandlingen är
eventuell specialkost
nödvändig för att
samt allergier.
fullgöra vårt avtal med
dig.
Om MEETX ingår avtal
med det företag eller
den organisation du
representerar, istället
för med dig, är den
rättsliga grunden för
behandlingen vårt
berättigade intresse
av att hantera dina
personuppgifter för
att fullgöra vårt avtal
gentemot
företaget/organisation
en.

Om du ber oss boka
boende för dig eller
bokar boende via oss:
För att boka och
administrera ditt
boende.

Namn och
kontaktuppgifter samt
eventuella behov
rörande tillgänglighet.

Om du lämnar känsliga
personuppgifter till
oss behandlar vi dessa
med stöd av ditt
uttryckliga samtycke.
Behandlingen är
nödvändig för att
fullgöra vårt avtal med
dig.
Om MEETX ingår avtal
med det företag eller
den organisation du
representerar, istället
för med dig, är den
rättsliga grunden för
behandlingen vårt
berättigade intresse
av att hantera dina
personuppgifter för
att fullgöra vårt avtal
gentemot
företaget/organisation
en.

Uppgifterna behandlas
från att vi tagit emot
anmälan om ditt
deltagande till dess att
kongressen eller
konferensen är
genomförd.

Uppgifterna behandlas
från att vi tagit emot
anmälan om ditt
deltagande till dess att
kongressen eller
konferensen är
genomförd.

Om du har lämnat
information om behov
rörande tillgänglighet
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Om du använder vår
reseservice: För att
boka dina resor.

Namn, födelsedatum
och kontaktuppgifter
samt eventuella behov
rörande tillgänglighet.

som kan avslöja något
om din hälsa
behandlar vi dessa
uppgifter med stöd av
ditt uttryckliga
samtycke.
Behandlingen är
nödvändig för att
fullgöra vårt avtal med
dig.
Om MEETX ingår avtal
med det företag eller
den organisation du
representerar, istället
för med dig, är den
rättsliga grunden för
behandlingen vårt
berättigade intresse
av att hantera dina
personuppgifter för
att fullgöra vårt avtal
gentemot
företaget/organisation
en.

För att administrera
din anmälan till
aktiviteter under
kongressen eller
konferensen.

Namn och
kontaktuppgifter.

Om du har lämnat
information om behov
rörande tillgänglighet
som kan avslöja något
om din hälsa
behandlar vi dessa
uppgifter med stöd av
ditt samtycke.
Behandlingen är
nödvändig för att
fullgöra vårt avtal med
dig.
Om MEETX ingår avtal
med det företag eller
den organisation du
representerar, istället
för med dig, är den
rättsliga grunden för
behandlingen vårt
berättigade intresse
av att hantera dina
personuppgifter för
att fullgöra vårt avtal
gentemot

Uppgifterna behandlas
från att vi tagit emot
anmälan om ditt
deltagande till dess att
kongressen eller
konferensen är
genomförd.

Uppgifterna behandlas
från att vi tagit emot
anmälan till dess att
kongressen eller
konferensen är
genomförd.
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företaget/organisation
en.

Samla in,
administrera och
publicera i program
abstract som du har
skickat in till oss.

Namn och
kontaktuppgifter.

Tillgängliggöra en
deltagarlista.

Namn och
kontaktuppgifter.

Fakturering eller
kortbetalning för
deltagande.

Namn, e-postadress,
postadress,
mobilnummer,
fakturaadress och
organisationsnummer.

Om din anmälan
medför behandling av
känsliga
personuppgifter är
den lagliga grunden
ditt uttryckliga
samtycke.
Behandlingen är
nödvändig för att
fullgöra vårt avtal med
dig.

Vår rättsliga grund för
behandlingen följer av
vårt berättigade
intresse att
tillgängliggöra en lista
över deltagare som är
anmälda för att
därmed skapa
möjligheter att knyta
nya kontakter.
Behandlingen är
nödvändig för att
kunna ta betalt och
därigenom fullgöra
vårt avtal med dig.
Om MEETX ingår avtal
med det företag eller
den organisation du
representerar, istället
för med dig, är den
rättsliga grunden för
behandlingen vårt
berättigade intresse
av att hantera dina
personuppgifter för
att fullgöra vårt avtal
gentemot
företaget/organisation
en och för att kunna ta
betalt för ditt
deltagande.

Uppgifterna behandlas
från att du skickat ditt
vetenskapliga abstract
till oss till dess att
kongressen eller
konferensen är
genomförd.
Uppgifterna behandlas
av oss från att vi tagit
emot anmälan om ditt
deltagande till dess att
kongressen eller
konferensen är
genomförd.

Uppgifterna behandlas
från att vi tagit emot
anmälan om ditt
deltagande till dess att
kongressen eller
konferensen samt
betalningen är
genomförd.
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För att följa
bokföringslagstiftning.
För att kunna hantera
eventuella eller
faktiska klagomål eller
rättsliga anspråk.

Historik om gjorda
betalningar,
transaktioner m m
som utgör
bokföringsmaterial.
Namn, e-postadress,
postadress, uppgifter
om ditt deltagande vid
kongressen.

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

Uppgifterna sparas i
sju till åtta år i enlighet
med bokföringslagen.

Behandlingen är
nödvändig för våra
efterföljande rättsliga
skyldigheter att
hantera klagomål och
för att möjliggöra
försvar mot rättsliga
krav.

Uppgifterna sparas
under två år från att
kongressen eller
konferensen
genomförts eller så
länge klagomålet eller
det rättsliga kravet
pågår.

För att utvärdera genomförd kongress eller konferens
För vilka ändamål
behandlar vi dina
personuppgifter?

Vilka personuppgifter
behandlar vi?

För att skicka och
påminna dig om en
utvärderingsenkät om
kongressen eller
konferensen där du
har deltagit.

E-postadress och/eller
mobilnummer.

För att sammanställa
statistik baserat på
utvärderingsenkäten.

Namn, kontaktuppgifter
och andra eventuella
uppgifter du lämnar i
samband med att du fyller i
utvärderingen.

Vilken är den
lagliga grunden
till
behandlingen?
Vår rättsliga
grund för
behandlingen
följer av vårt
berättigade
intresse att
kunna utvärdera
genomförandet
av kongressen
eller konferensen
för att kunna
anordna ännu
bättre kongresser
eller konferenser
i framtiden.
Vår rättsliga
grund för
behandlingen
följer av vårt
berättigade
intresse att
kunna utvärdera
genomförandet
av kongressen för
att kunna
anordna ännu
bättre kongresser
eller konferenser
i framtiden.

Hur länge behandlar vi
dina personuppgifter
för det angivna
ändamålet?
Uppgifterna
behandlas i tre
månader från att
kongressen eller
konferensen är
genomförd.

Uppgifterna
behandlas i tre
månader från att du
besvarar
utvärderingsenkäten.
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För att informera dig om och bjuda in dig till kommande kongresser eller konferenser
För vilka ändamål
behandlar vi dina
personuppgifter?
För att ta emot
medlemsregister du
finns med i och/eller
deltagarlistor från
tidigare kongresser
eller konferenser där
du har deltagit.

Vilka
personuppgifter
behandlar vi?
Namn,
kontaktuppgifter
samt historik om
tidigare deltagande
vid kongress eller
konferens.

För att dela dina
kontaktuppgifter
med annan arrangör
av kongresser eller
konferenser av
liknande karaktär.

Namn och
kontaktuppgifter
samt historik om
tidigare deltagande
vid kongress.

För att skicka
information om och
bjuda in dig till att
delta vid en kongress
eller konferens som
du har deltagit vid
när den anordnades
senast eller är av
liknande slag som
den du har deltagit
vid.

Namn, e-postadress
samt information
om tidigare
deltagande vid
kongress.

Vilken är den lagliga
grunden till
behandlingen?
Vår rättsliga grund
för behandlingen
följer av vårt
berättigade intresse
att kunna bjuda in dig
som finns med i de
medlemsregister eller
deltagarlistor till
kommande kongress
eller konferens som
MEETX administrerar.
Vår rättsliga grund
för behandlingen
följer av vårt
berättigade intresse
att dela deltagarlista
med den som
anordnar kongressen
eller konferensen vid
nästa tillfälle den
anordnas.
Vår rättsliga grund
för behandlingen
följer av vårt
berättigade intresse
av att ge dig relevant
information om
kommande
kongresser eller
konferenser som kan
vara av intresse för
dig.

Hur länge behandlar vi
dina personuppgifter för
det angivna ändamålet?
Uppgifterna behandlas
från det att vi tar emot
uppgifterna och till dess
att vi skickat ut inbjudan
om kommande kongress
eller konferens, dock som
längst under en period om
två år från det tillfälle dina
uppgifter har samlats in.
Uppgifterna behandlas
från att den kongress eller
konferens som du har
deltagit vid genomförts till
dess att den anordnas
nästa gång, dock som
längst under en period av
två år från ditt deltagande.
Uppgifterna behandlas för
marknadsföringsändamål
från och med att du deltog
på en kongress eller
konferens och till nästa
gång den arrangeras eller
till en kongress och
konferens av liknande
karaktär arrangeras.
Behandling för
marknadsföringsändamål
kan även ske med stöd av
ditt samtycke.
Om du motsätter dig
marknadsföring från oss
kommer vi upphöra med
behandlingen och du
kommer inte längre få
några utskick från oss.
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