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På Stockholmsmässan värnar vi om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög 

säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar 

personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska 

och organisatoriska skyddsåtgärder. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det 

gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa 

rättigheter.  

Stockholmsmässan behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna 

dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad 

”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).  

 

Innehåll 

Under rubrikerna nedan hittar du övergripande beskrivningar av hur Stockholmsmässan 

behandlar personuppgifter. Sist i dokumentet, i bilagan “Specifikation av 

personuppgiftsbehandling”, finns en detaljerad översikt över ändamål, rättsliga grunder och 

lagringstider för alla de kategorier av personuppgifter som vi behandlar. 

 

Personuppgiftsansvarig 

 

Kategorier av personuppgifter 

 

Ändamål och rättsliga grunder 

 

Lagringstider 

 

Skyddsåtgärder 

 

Överföring av personuppgifter 

 

Dina rättigheter 

 

 

Bilaga: Specifikation av personuppgiftsbehandling 
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Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig är Stockholmsmässan AB, organisationsnummer 556272-4491, med 

adress Mässvägen 1, 125 80 Stockholm. 

 

Kategorier av personuppgifter 

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med Stockholmsmässan, 

det vill säga om du till exempel är besökare, utställare eller arrangör. Ofta handlar det om dina 

kontaktuppgifter och din köphistorik. Sist i dokumentet, i bilagan “Specifikation av 

personuppgiftsbehandling” finns tabeller med alla de kategorier av personuppgifter som vi 

behandlar. Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig, från våra samarbetspartners och 

leverantörer eller från allmänt tillgängliga register. Insamlingen kan även ske i samband med 

att du besöker någon av våra webbplatser eller använder någon av våra mobilapplikationer. 

Stockholmsmässan samlar inte in personuppgifter från barn. För att köpa biljetter till våra 

arrangemang måste du ha fyllt 13 år. Är du mellan 13 och 18 år måste du ha tillstånd från din 

vårdnadshavare för att köpa biljetterna. 

I vissa fall samlar vi in personuppgifter från dig men där uppgifterna gäller andra personer än 

du själv. Om du till exempel köper biljett till ett arrangemang kan du i vissa fall köpa 

namngivna biljetter till fler personer, eller anmäla flera personer till aktiviteter under 

arrangemanget. Om du är utställare kan du på liknande sätt registrera vilka personer som ska 

arbeta i din monter, eller anmäla flera kontaktpersoner i din organisation. I dessa fall 

förutsätter vi att du som förser oss med andras personuppgifter har dessa personers 

godkännande eller har något annat giltigt skäl till att göra detta. Vi kommer att informera 

berörda personer om vår personuppgiftsbehandling vid vår första kontakt med dem. 

I Stockholmsmässans digitala kanaler, till exempel på våra webbplatser, använder vi cookies 

(kakor) och andra liknande tekniker. Mer information om hur vi hanterar cookies hittar du i 

vår cookiepolicy. 

 

Ändamål och rättsliga grunder 

Stockholmsmässan behandlar personuppgifter för flera olika ändamål, till exempel för att vi 

ska kunna: 

• hantera beställningar, köp, kundserviceärenden och kommunikation med besökare, 

utställare och arrangörer 

• dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet 

• fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner och samhällsaktör  

• förhindra bedrägerier och förebygga brott 
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Varje behandling av personuppgifter som Stockholmsmässan utför kan motiveras utifrån en 

eller flera rättsliga grunder. Nedan hittar du några exempel på detta, och sist i dokumentet i 

bilagan “Specifikation av personuppgiftsbehandling” finns tabeller över vilken behandling 

som baseras på vilken rättslig grund. 

Rättslig förpliktelse 

Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen.  

Avtal med den registrerade 

Exempel: Om du köper biljett online till ett av Stockholmsmässans arrangemang måste vi få 

vissa personuppgifter från dig för att kunna skicka biljetten. 

Intresseavvägning 

Exempel: Om du är yrkesverksam i en viss bransch, och Stockholmsmässan har ett 

arrangemang inom denna bransch, så kan vi eller våra samarbetspartners komma att kontakta 

dig för att marknadsföra arrangemanget. 

Samtycke 

Exempel: När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev frågar vi om du samtycker till 

att vi behandlar dina personuppgifter för detta specifika ändamål. Du kan när som helst 

återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. 

 

Lagringstider 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som 

beskrivs ovan. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett säkert sätt, så att de inte 

längre kan kopplas till dig. Vår huvudprincip är att lagra uppgifter om privatpersoner (till 

exempel besökare till våra arrangemang öppna för allmänheten) i två år och uppgifter om 

yrkesverksamma personer (till exempel utställare och besökare till arrangemang som inte är 

öppna för allmänheten) i fyra år.  

Sist i dokumentet i bilagan “Specifikation av personuppgiftsbehandling” finns tabeller där 

samtliga lagringstider framgår. Om inget annat har avtalats, och om inte lagen kräver av oss 

att vi behåller uppgifterna längre, så gäller lagringstiderna i tabellen. Vill du att vi avbryter 

lagringen av dina personuppgifter tidigare än dessa tider så kan du begära detta, se avsnittet 

nedan om ”Dina rättigheter”. 

 

Skyddsåtgärder 

För att skydda dina personuppgifter mot förlust, förvanskning eller obehörig åtkomst har 

Stockholmsmässan upprättat omfattande tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som vi 

kontinuerligt utvecklar och förbättrar. 
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Fysiskt skalskydd 

Skalskydd till utrymmen, datorer och IT-infrastruktur där personuppgiftsbehandling sker. 

Tekniskt informationssäkerhetsskydd 

Flertalet säkerhetssystem, till exempel för övervakning och säkerhetskopiering, samt skydd 

mot olika former av cyberattacker. 

Organisatoriskt informationssäkerhetsskydd 

Policyer, dokumenterade rutiner och utbildning av medarbetare som utför 

personuppgiftsbehandling. 

Behörighetsbegränsning 

Behovsprövad behörighetstilldelning till lagringsplatser och IT-system där 

personuppgiftsbehandling sker. 

 

Överföring av personuppgifter 

Stockholmsmässan kan komma att överföra dina personuppgifter till följande kategorier av 

mottagare:  

Myndigheter 

Stockholmsmässan kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som till 

exempel Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga enligt lag att göra detta. 

Samarbetspartner 

Om Stockholmsmässan samarbetar med en annan organisation, till exempel för att genomföra 

ett arrangemang, så kan vi komma att överföra dina personuppgifter till den andra 

organisationen. Båda parter är då självständigt ansvariga för sina respektive 

personuppgiftsbehandlingar. Vilka vi samarbetar med för respektive arrangemang finns 

angivet på arrangemangets webbplats. 

Personuppgiftsbiträde 

Om Stockholmsmässan anlitar en annan organisation för att utföra tjänster åt oss – till 

exempel försäljning, transporter eller IT-tjänster – så kan detta innebära antingen att den 

organisationen samlar in personuppgifter åt oss, eller att de behöver få tillgång till 

personuppgifter som vi har samlat in. I detta fall är Stockholmsmässan 

personuppgiftsansvarig och den andra organisationen är personuppgiftsbiträde. Vi ingår då ett 

biträdesavtal i syfte att säkerställa att personuppgifterna behandlas korrekt och säkert.  

Organisation som Stockholmsmässan är personuppgiftsbiträde till 

Om Stockholmsmässan har ett uppdrag från en annan organisation, till exempel i samband 

med att ett av deras arrangemang genomförs hos oss, så kan vi i egenskap av 

personuppgiftsbiträde komma att behandla personuppgifter på denna organisations vägnar. I 

sådana fall är det den andra organisationen som är personuppgiftsansvarig. Vi ingår då ett 

biträdesavtal där det tydligt framgår vilken personuppgiftsbehandling som Stockholmsmässan 

får utföra och hur länge. 
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Utställare 

På vissa arrangemang kan utställare hos Stockholmsmässan köpa tjänsten besökaravläsning. 

Om du besöker ett sådant arrangemang och accepterar att en utställare läser av din 

namnbricka, så godkänner du därmed att utställaren får tillgång till dina personuppgifter.  

 

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES 

Stockholmsmässans huvudprincip är att vi inte överför personuppgifter till organisationer 

utanför EU/EES. Undantag kan göras för organisationer som bedriver sin verksamhet i ett 

tredje land som anses ha en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut, samt 

organisationer som har ett avtal med Stockholmsmässan som vilar på så kallade 

standardavtalsklausuler. 

 

Dina rättigheter 

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot 

Stockholmsmässan. Vill du utöva dessa rättigheter så gå in på: 

www.stockholmsmassan.se/dataskydd 

Du kan också skicka ett brev till: 

Stockholmsmässan AB 

Att: Dataskydd 

125 80 Stockholm 

Oavsett hur din begäran kommer in så kommer vi att besvara den inom 30 dagar, räknat från 

det att vi kunnat verifiera din identitet. För att skydda dig och dina personuppgifter kommer 

Stockholmsmässan inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat 

verifieras. Om vi inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att meddela detta och lämna en 

motivering. 

Om du anser att Stockholmsmässan behandlar dina personuppgifter i strid med gällande 

lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina 

rättigheter enligt nedan, så kan du anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Rätt till tillgång (rätt till registerutdrag) 

Du har rätt att få en bekräftelse på om Stockholmsmässan behandlar dina personuppgifter, och 

i så fall få en kopia på de personuppgifter det gäller. I de flesta av Stockholmsmässans system 

fungerar e-postadressen som identifikator, och vi kommer därför normalt att leverera kopian 

på uppgifterna digitalt till din e-postadress. 

Rätt till rättelse 

Stockholmsmässan strävar efter att de personuppgifter som behandlas hos oss ska vara 

korrekta. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter kan du begära att vi 

rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen. 

http://www.stockholmsmassan.se/dataskydd
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Rätt till radering 

Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter kan du i vissa 

fall begära radering av dessa. Sådana fall kan till exempel vara att personuppgifterna inte 

längre är nödvändiga för de ändamål de behandlas för, eller om Stockholmsmässan inte kan 

motivera en rättslig grund för fortsatt behandling. Vi kommer då att radera alla uppgifter som 

kan kopplas till dig som person. 

Rätt att göra invändningar 

Om du vill invända mot att Stockholmsmässan behandlar dina personuppgifter får vi bara 

fortsätta behandla dem om vi kan visa att vårt intresse av att behandla dem väger tyngre än 

ditt intresse av att behandlingen ska upphöra. Du har alltid rätt att invända mot att dina 

personuppgifter används för direktmarknadsföring. När vi gör marknadsföringsutskick får du 

alltid möjlighet att tacka nej till framtida liknande utskick från oss. 

Rätt till dataportabilitet 

Om du vill få ut dina personuppgifter från Stockholmsmässan för att kunna använda dem på 

annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och 

maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter 

dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi 

tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss.  

Rätt till begränsning av behandling 

Om du vill att Stockholmsmässan ska behandla dina personuppgifter endast för vissa 

avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen. Detta gäller till exempel 

om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig eller att vi inte längre 

behöver uppgifterna för de angivna syftena.
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Version 2022-12-02 

 

I denna bilaga till Stockholmsmässans dataskyddspolicy informerar vi om vilka 

personuppgifter vi behandlar, ändamål och rättslig grund för behandlingen samt hur länge 

behandlingen pågår. Vår personuppgiftsbehandling kan skilja sig åt beroende på vilken 

relation du har till oss. För att informationen ska bli tydlig är respektive behandling angiven 

per typ av relation. De angivna personuppgiftsbehandlingarna gäller oavsett om din relation 

till Stockholmsmässan och vår verksamhet är fysisk eller digital. 

 

Besökare (privatperson)  

Du som besöker något av våra publika arrangemang, till exempel en konsumentmässa öppen 

för allmänheten. 

Besökare (yrkesverksam eller mediarepresentant)  

Du som besöker något av våra arrangemang i din yrkesroll, till exempel en fackmässa som 

inte är öppen för allmänheten. Eller du som besöker oss som mediarepresentant och bevakar 

arrangemanget för publicistiska syften. 

Utställare 

Du som representerar en organisation som ställer ut på något av våra arrangemang, till 

exempel utställare, samutställare eller sponsor. Eller du som representerar en organisation 

som har uppdrag från någon av dessa, till exempel som monterbyggare. 

Arrangör 

Du som representerar en organisation som Stockholmsmässan tillhandahåller lokaler och 

tjänster till för att genomföra ett arrangemang i vår anläggning. Eller du som representerar en 

organisation som har uppdrag från någon av dessa, till exempel eventbyrå, PCO (Professional 

Congress Organizer) eller annan tjänsteleverantör till arrangören. 

Samarbetspartner, medverkande, leverantör eller annan affärskontakt 

Du som representerar en samarbetspartner till Stockholmsmässan för genomförande av ett 

arrangemang, eller medverkar i genomförandet till exempel som talare eller moderator. Eller 

du som representerar en leverantör av produkter och tjänster till Stockholmsmässan, har andra 

affärs- eller verksamhetskontakter med oss, eller besöker våra kontorslokaler.
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Besökare (privatperson) 

Du som besöker något av våra publika arrangemang, till exempel en konsumentmässa öppen 

för allmänheten. 

Ändamål med 
behandlingen 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar 
 

Rättslig grund för 
behandlingen 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

Samla in, lagra och 
systematisera information 
för att möjliggöra 
marknadsföring, 
försäljning, kundservice, 
administration, 
kommunikation och 
analys. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
intresseområden samt 
köp- och besökshistorik. 
 
Insamlas vid biljettköp och 
registrering, genom legitim 
överföring från 
samarbetspartner eller vid 
löpande interaktion med 
Stockholmsmässan. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformations-
hantering. 
 

2 år 
 
3 månader (i de fall där 
Stockholmsmässan agerar 
personuppgiftsbiträde för 
annan arrangörs räkning). 
 

Administrera biljettköp och 
besöksregistrering samt 
hantera inpassering till 
arrangemanget. 

Namn, kontaktuppgifter 
och ålder. 
 

Avtal med den 
registrerade. 

2 år 
 
3 månader (i de fall där 
Stockholmsmässan agerar 
personuppgiftsbiträde för 
annan arrangörs räkning). 
 

Erbjuda relevant 
kundservice före, under 
och efter arrangemanget, 
t.ex. via e-post eller telefon 
samt på plats. 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön och 
intresseområden samt 
köp- och besökshistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 
kunna ge relevant 
kundservice. 
 

3 månader 
 

Kommunicera 
arrangemangsrelaterad 
information före, under och 
efter arrangemanget t.ex. 
via e-post. 
 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
intresseområden samt 
köp-, besöks-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickhistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 
kunna skicka relevant 
information. 

2 år 
 
3 månader (i de fall där 
Stockholmsmässan agerar 
personuppgiftsbiträde för 
annan arrangörs räkning). 

Marknadsföra våra 
arrangemang till besökare 
t.ex. genom nyhetsbrev 
och andra e-postutskick 
samt genom 
målgruppsanpassad 
annonsering i sociala 
medier. 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
intresseområden samt 
köp-, besöks-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickhistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 
kunna marknadsföra våra 
arrangemang. 

2 år 

Marknadsföra våra 
arrangemang till 
prenumeranter av digitala 
publikationer, t.ex. genom 
nyhetsbrev och andra e-
postutskick. 
 

Namn, kontaktuppgifter 
och intresseområden samt 
köp-, besöks- 
prenumerations-, utskicks- 
och klickhistorik. 

Samtycke 2 år 

Analysera köp-, besöks-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickmönster. 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
intresseområden samt 

Intresseavvägning 
 

2 år 
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Ändamål med 
behandlingen 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar 
 

Rättslig grund för 
behandlingen 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

 
 

köp-, besöks-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickhistorik. 
 

Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
analys av köp-, besöks-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickmönster i syfte att 
utveckla vår verksamhet. 
 

Administrera anmälan och 
registrering till aktiviteter 
relaterade till ett 
arrangemang t.ex. 
tävlingar, seminarier och 
upplevelseinriktade 
aktiviteter. 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, särskilda 
önskemål och 
intresseområden. 
 

Samtycke 2 år 

Genomföra 
enkätundersökningar i 
syfte att utveckla vår 
verksamhet. 
 

Namn, kontaktuppgifter 
samt enkätsvar (i de fall 
som undersökningen inte 
genomförs anonymt). 

Samtycke  3 månader 

I bild och film 
marknadsföra och 
informera om vår 
verksamhet i digitala 
kanaler, sociala medier 
och trycksaker. 
 

Bilder och filmer som 
översiktligt avbildar 
situationer med personer 
som besöker ett 
arrangemang och där 
dessa bara kan identifieras 
med betydande 
ansträngning. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
dokumentera vår 
verksamhet i syfte att 
informera om och 
marknadsföra vår 
verksamhet. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

I bild och film 
marknadsföra och 
informera om vår 
verksamhet i digitala 
kanaler, sociala medier 
och trycksaker. 
 

Bilder och filmer som 
avbildar identifierbara 
personer som besöker ett 
arrangemang. 
 

Samtycke Raderas ej regelmässigt. 

Övervaka vår anläggning 
med kamera för att 
upprätthålla säkerhet och 
ordning, både 
förebyggande och vid 
eventuell utredning. 
 

Bilder och filmer som 
avbildar personer som 
besöker och vistas i och i 
omedelbar närhet av vår 
anläggning. 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
upprätthålla säkerhet och 
ordning. 
 

7 dagar 

Överföra personuppgifter 
till Stockholmsmässans 
samarbetspartners för ett 
arrangemang. 
 
OBS. Stockholmsmässan 
säljer aldrig dina 
personuppgifter till tredje 
part eller delar dessa med 
andra parter än 
samarbetspartners utan 
ditt uttryckliga samtycke. 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, särskilda 
önskemål och 
intresseområden. 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att dela 
kundinformation med 
Stockholmsmässans 
samarbetspartners för ett 
arrangemang. 
 
OBS. Överföringar till 
samarbetspartners sker 
inte regelmässigt utan 
enbart vid sådana 
samarbeten där det finns 
ett berättigat intresse för 
Stockholmsmässan och 
samarbetspartnern att dela 
dina personuppgifter t.ex. 

Endast medan 
överföringen pågår. 
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Ändamål med 
behandlingen 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar 
 

Rättslig grund för 
behandlingen 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

vid samarrangemang eller 
andra motsvarande 
samarbeten. 
 

Överföra personuppgifter 
till personuppgiftsbiträde, 
som utför personuppgifts-
behandling för 
Stockholmsmässans 
räkning. 
 

De personuppgifter som 
Stockholmsmässan har 
lagrade och som 
personuppgiftsbiträdet 
behöver tillgång till för att 
kunna utföra sitt uppdrag 
för Stockholmsmässan. 
 

Avtal med 
personuppgiftsbiträdet. 

Så länge det finns ett 
gällande biträdesavtal 
mellan Stockholmsmässan 
och personuppgifts-
biträdet. 
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Besökare (yrkesverksam eller mediarepresentant) 

Du som besöker något av våra arrangemang i din yrkesroll, till exempel en fackmässa som 

inte är öppen för allmänheten. Eller du som besöker oss som mediarepresentant och bevakar 

arrangemanget för publicistiska syften. 

Ändamål med 
behandlingen 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar 
 

Rättslig grund för 
behandlingen 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

Samla in, lagra och 
systematisera information 
för att möjliggöra 
marknadsföring, 
försäljning, kundservice, 
administration, 
kommunikation och 
analys. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden samt 
köp- och besökshistorik. 
 
Insamlas vid biljettköp och 
registrering, genom egen 
prospektering, från allmänt 
tillgängliga register, genom 
legitim överföring från 
samarbetspartner eller vid 
löpande interaktion med 
Stockholmsmässan. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformations-
hantering. 
 

4 år 
 
3 månader (i de fall där 
Stockholmsmässan agerar 
personuppgiftsbiträde för 
annan arrangörs räkning). 
 

Administrera biljettköp och 
besöksregistrering, 
ackreditera 
mediarepresentanter samt 
hantera inpassering till 
arrangemanget. 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet 
och befattning. 
 

Avtal med den 
registrerade. 

4 år 
 
3 månader (i de fall där 
Stockholmsmässan agerar 
personuppgiftsbiträde för 
annan arrangörs räkning). 
 

Erbjuda relevant 
kundservice före, under 
och efter arrangemanget, 
t.ex. via e-post eller telefon 
samt på plats. 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden samt 
köp- och besökshistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 
kunna ge relevant 
kundservice. 

3 månader 
 

Kommunicera 
arrangemangsrelaterad 
information före, under och 
efter arrangemanget t.ex. 
via e-post. 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden samt 
köp-, besöks-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickhistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 
kunna skicka relevant 
information. 

4 år 
 
3 månader (i de fall där 
Stockholmsmässan agerar 
personuppgiftsbiträde för 
annan arrangörs räkning). 

Marknadsföra våra 
arrangemang till besökare 
och mediarepresentanter, 
t.ex. genom nyhetsbrev 
och andra e-postutskick 
samt genom 
målgruppsanpassad 
annonsering i sociala 
medier. 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden samt 
köp-, besöks-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickhistorik. 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 
kunna marknadsföra våra 
arrangemang. 

4 år 
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Ändamål med 
behandlingen 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar 
 

Rättslig grund för 
behandlingen 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

Marknadsföra våra 
arrangemang till 
prenumeranter av digitala 
publikationer, t.ex. genom 
nyhetsbrev och andra e-
postutskick. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning och 
intresseområden samt 
köp-, besöks-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickhistorik. 
 

Samtycke 4 år 

Analysera köp-, besöks-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickmönster. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning och 
intresseområden samt 
köp-, besöks-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickhistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
analys av köp-, besöks-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickmönster i syfte att 
utveckla vår verksamhet. 

4 år 

Administrera anmälan och 
registrering till aktiviteter 
relaterade till ett 
arrangemang, t.ex. 
tävlingar, seminarier och 
upplevelseinriktade 
aktiviteter. 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, särskilda 
önskemål och 
intresseområden. 
 

Samtycke 4 år 

Genomföra 
enkätundersökningar i 
syfte att utveckla vår 
verksamhet. 
 

Namn, kontaktuppgifter 
samt enkätsvar (i de fall 
som undersökningen inte 
genomförs anonymt). 

Samtycke  3 månader 

Administrera inbjudningar 
till ett arrangemang som 
utställare skickar till sina 
respektive kunder och 
kontakter. 
 

Namn och 
kontaktuppgifter. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
erbjuda tjänsten till 
utställande kunder. 
 

Omedelbart efter 
genomförd transaktion 
 
1 månad (e-
postsystemens loggar) 

Administrera 
besökaravläsning (lead 
tracking) som utställare 
kan använda under ett 
arrangemang. Om du 
frivilligt låter dig avläsas av 
utställaren under 
pågående arrangemang så 
överförs de 
personuppgifter som du 
uppgav vid registrering och 
biljettköp till utställaren.  
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning och 
intresseområden samt den 
information som utställaren 
själv adderar i samband 
med avläsningen. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
erbjuda tjänsten till 
utställande kunder. 

3 månader 

Producera kundfakturor i 
de fall betalning sker mot 
faktura. 
 

Namn, kontaktuppgifter 
och organisations-
tillhörighet. 
 

Avtal med den 
registrerade. 

10 år 

Hantera bokföring och 
redovisning i de fall 
betalning sker mot faktura. 
 

Namn, kontaktuppgifter 
och organisations-
tillhörighet. 
 

Rättslig förpliktelse 10 år 
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Ändamål med 
behandlingen 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar 
 

Rättslig grund för 
behandlingen 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

I bild och film 
marknadsföra och 
informera om vår 
verksamhet i digitala 
kanaler, sociala medier 
och trycksaker. 
 

Bilder och filmer som 
översiktligt avbildar 
situationer med personer 
som besöker ett 
arrangemang och där 
dessa bara kan identifieras 
med betydande 
ansträngning. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
dokumentera vår 
verksamhet i syfte att 
informera om och 
marknadsföra vår 
verksamhet. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

I bild och film 
marknadsföra och 
informera om vår 
verksamhet i digitala 
kanaler, sociala medier 
och trycksaker. 
 

Bilder och filmer som 
avbildar identifierbara 
personer som besöker ett 
arrangemang. 
 

Samtycke Raderas ej regelmässigt. 

Övervaka vår anläggning 
med kamera för att 
upprätthålla säkerhet och 
ordning, både 
förebyggande och vid 
eventuell utredning. 
 

Bilder och filmer som 
avbildar personer som 
besöker och vistas i och i 
omedelbar närhet av vår 
anläggning. 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
upprätthålla säkerhet och 
ordning. 
 

7 dagar 

Överföra personuppgifter 
till Stockholmsmässans 
samarbetspartners för ett 
arrangemang. 
 
OBS. Stockholmsmässan 
säljer aldrig dina 
personuppgifter till tredje 
part eller delar dessa med 
andra parter än 
samarbetspartners utan 
ditt uttryckliga samtycke. 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
ålder, kön, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, särskilda 
önskemål och 
intresseområden. 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att dela 
kundinformation med 
Stockholmsmässans 
samarbetspartners för ett 
arrangemang. 
 
OBS. Överföringar till 
samarbetspartners sker 
inte regelmässigt utan 
enbart vid sådana 
samarbeten där det finns 
ett berättigat intresse för 
Stockholmsmässan och 
samarbetspartnern att dela 
dina personuppgifter t.ex. 
vid samarrangemang eller 
andra motsvarande 
samarbeten. 
 

Endast medan 
överföringen pågår. 

Överföra personuppgifter 
till personuppgiftsbiträde, 
som utför personuppgifts-
behandling för 
Stockholmsmässans 
räkning. 
 

De personuppgifter som 
Stockholmsmässan har 
lagrade och som 
personuppgiftsbiträdet 
behöver tillgång till för att 
kunna utföra sitt uppdrag 
för Stockholmsmässan. 
 

Avtal med 
personuppgiftsbiträdet. 

Så länge det finns ett 
gällande biträdesavtal 
mellan Stockholmsmässan 
och personuppgifts-
biträdet. 
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Utställare 

Du som representerar en organisation som ställer ut på något av våra arrangemang, till 

exempel utställare, samutställare eller sponsor. Eller du som representerar en organisation 

som har uppdrag från någon av dessa, till exempel som monterbyggare. 

Ändamål med 
behandlingen 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar 
 

Rättslig grund för 
behandlingen 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

Samla in, lagra och 
systematisera information 
för att möjliggöra 
marknadsföring, 
försäljning, 
orderexpediering, 
leverans, kundservice, 
administration, 
kommunikation, analys 
och kontohantering av 
onlinetjänster. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, orderhistorik, 
dialoghistorik, särskilda 
bokningsönskemål, 
intresseområden samt 
prenumerations-, utskicks- 
och klickhistorik. 
 
Insamlas vid 
intresseanmälan och 
bokningsförfrågan, genom 
egen prospektering, från 
allmänt tillgängliga 
register, genom legitim 
överföring från 
samarbetspartner eller vid 
löpande interaktion med 
Stockholmsmässan. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformations-
hantering. 

4 år 

Administrera 
intresseanmälan och 
bokningsförfrågan från 
potentiella utställare. 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden och 
särskilda 
bokningsönskemål. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
inhämtning av 
intresseanmälan och 
bokningsförfrågan från 
potentiella utställare. 
 

4 år 

Erbjuda relevant 
kundservice före, under 
och efter arrangemanget, 
t.ex. via e-post eller 
telefon samt på plats. 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden, särskilda 
bokningsönskemål, 
orderhistorik, dialoghistorik 
samt prenumerations-, 
utskicks- och klickhistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 
kunna ge relevant 
kundservice. 

4 år 
 

Kommunicera 
arrangemangsrelaterad 
information före, under 
och efter arrangemanget, 
t.ex. via e-post. 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden, särskilda 
bokningsönskemål, 
orderhistorik, dialoghistorik 
samt prenumerations-, 
utskicks- och klickhistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 
kunna skicka relevant 
information. 

4 år 

Marknadsföra våra 
arrangemang till utställare 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 

Intresseavvägning 
 

4 år 
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Ändamål med 
behandlingen 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar 
 

Rättslig grund för 
behandlingen 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

och sponsorer t.ex. genom 
nyhetsbrev och andra e-
postutskick samt genom 
målgruppsanpassad 
annonsering i sociala 
medier. 
 

organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden, särskilda 
bokningsönskemål, 
orderhistorik, dialoghistorik 
samt prenumerations-, 
utskicks- och klickhistorik. 
 

Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 
kunna marknadsföra våra 
arrangemang. 

Marknadsföra våra 
arrangemang till 
prenumeranter av digitala 
publikationer, t.ex. genom 
nyhetsbrev och andra e-
postutskick. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden, särskilda 
bokningsönskemål, 
orderhistorik, dialoghistorik 
samt prenumerations-, 
utskicks- och klickhistorik. 
 

Samtycke 4 år 

Analysera order-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickmönster. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden, särskilda 
bokningsönskemål, 
orderhistorik, dialoghistorik 
samt prenumerations-, 
utskicks- och klickhistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
analys av order-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickmönster i syfte att 
utveckla vår verksamhet. 

4 år 

Administrera anmälan och 
registrering till aktiviteter 
relaterade till ett 
arrangemang, t.ex. fester, 
branschträffar och andra 
specialaktiviteter. 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden och 
särskilda önskemål. 
 

Samtycke 4 år 

Genomföra 
enkätundersökningar i 
syfte att utveckla vår 
verksamhet. 
 

Namn, kontaktuppgifter 
samt enkätsvar (i de fall 
som undersökningen inte 
genomförs anonymt). 
 

Samtycke  3 månader 

Producera kundfakturor. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter 
och organisations-
tillhörighet. 
 

Avtal med den 
registrerade. 

10 år 

Hantera bokföring och 
redovisning. 
 

Namn, kontaktuppgifter 
och organisations-
tillhörighet. 
 

Rättslig förpliktelse 10 år 

Administrera utställares 
anmälan av 
monterpersonal för att 
möjliggöra registrering och 
inpassering till 
arrangemanget. 

Namn, kontaktuppgifter, 
foto och organisations-
tillhörighet. 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att av 
säkerhetsskäl kontrollera 
inpasseringen av 
monterpersonal till 
arrangemanget, samt ge 
möjlighet att debitera 
utställaren för faktiskt 
inpasserade personer. 
 

1 år 
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Ändamål med 
behandlingen 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar 
 

Rättslig grund för 
behandlingen 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

Hantera och publicera 
innehåll i digitala 
publikationer, i publika och 
interna webbplatser, 
mobilappar, sociala 
medier och trycksaker. 

De personuppgifter vi 
samlat in och som är 
relevanta och motiverade 
att publicera t.ex. namn, 
befattning, foto och 
organisationstillhörighet. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
hantera och publicera 
relevant innehåll för vår 
verksamhet. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

Hantera och publicera 
innehåll för utställarens 
onlineprofil i digital monter. 

Namn, kontaktuppgifter, 
befattning, 
organisationstillhörighet 
samt de uppgifter 
utställaren själv tillför sin 
onlineprofil. 
 

Avtal med den 
registrerade. 

4 år 

I bild och film 
marknadsföra och 
informera om vår 
verksamhet i digitala 
kanaler, sociala medier 
och trycksaker. 
 

Bilder och filmer som 
översiktligt avbildar 
situationer med personer 
som ställer ut eller på 
liknande sätt medverkar i 
våra arrangemang och där 
dessa bara kan identifieras 
med betydande 
ansträngning. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
dokumentera vår 
verksamhet i syfte att 
informera om och 
marknadsföra vår 
verksamhet. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

I bild och film 
marknadsföra och 
informera om vår 
verksamhet i digitala 
kanaler, sociala medier 
och trycksaker. 
 

Bilder och filmer som 
avbildar identifierbara 
personer som ställer ut 
eller på liknande sätt 
medverkar i våra 
arrangemang. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
dokumentera vår 
verksamhet i syfte att 
informera om och 
marknadsföra vår 
verksamhet. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

Övervaka vår anläggning 
med kamera för att 
upprätthålla säkerhet och 
ordning, både 
förebyggande och vid 
eventuell utredning. 
 

Bilder och filmer som 
avbildar personer som 
ställer ut eller på liknande 
sätt medverkar i våra 
arrangemang och vistas i 
och i omedelbar närhet av 
vår anläggning. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
upprätthålla säkerhet och 
ordning. 
 

7 dagar 

Överföra personuppgifter 
till Stockholmsmässans 
samarbetspartners för ett 
arrangemang. 
 
OBS. Stockholmsmässan 
säljer aldrig dina 
personuppgifter till tredje 
part eller delar dessa med 
andra parter än 
samarbetspartners utan 
ditt uttryckliga samtycke. 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, särskilda 
önskemål och 
intresseområden. 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att dela 
kundinformation med 
Stockholmsmässans 
samarbetspartners för ett 
arrangemang. 
 
OBS. Överföringar till 
samarbetspartners sker 
inte regelmässigt utan 
enbart vid sådana 
samarbeten där det finns 
ett berättigat intresse för 
Stockholmsmässan och 
samarbetspartnern att dela 
dina personuppgifter t.ex. 
vid samarrangemang eller 

Endast medan 
överföringen pågår. 
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Ändamål med 
behandlingen 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar 
 

Rättslig grund för 
behandlingen 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

andra motsvarande 
samarbeten. 
 

Överföra personuppgifter 
till personuppgiftsbiträde, 
som utför personuppgifts-
behandling för 
Stockholmsmässans 
räkning. 
 

De personuppgifter som 
Stockholmsmässan har 
lagrade och som 
personuppgiftsbiträdet 
behöver tillgång till för att 
kunna utföra sitt uppdrag 
för Stockholmsmässan. 
 

Avtal med 
personuppgiftsbiträdet. 

Så länge det finns ett 
gällande biträdesavtal 
mellan Stockholmsmässan 
och personuppgifts-
biträdet. 
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Arrangör 

Du som representerar en organisation som Stockholmsmässan tillhandahåller lokaler och 

tjänster till för att genomföra ett arrangemang i vår anläggning. Eller du som representerar en 

organisation som har uppdrag från någon av dessa, till exempel eventbyrå, PCO (Professional 

Congress Organizer) eller annan tjänsteleverantör till arrangören. 

Ändamål med 
behandlingen. 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar. 
 

Rättslig grund för 
behandlingen. 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

Samla in, lagra och 
systematisera information 
för att möjliggöra 
marknadsföring, 
försäljning, 
orderexpediering, 
leverans, kundservice, 
administration, 
kommunikation och 
analys. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, orderhistorik, 
dialoghistorik, särskilda 
bokningsönskemål, 
intresseområden samt 
prenumerations-, utskicks- 
och klickhistorik. 
 
Insamlas vid 
intresseanmälan och 
bokningsförfrågan, genom 
egen prospektering, från 
allmänt tillgängliga 
register, genom legitim 
överföring från 
samarbetspartner eller vid 
löpande interaktion med 
Stockholmsmässan. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation. 

4 år 

Administrera 
intresseanmälan och 
bokningsförfrågan från 
potentiella arrangörer. 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden och 
särskilda 
bokningsönskemål. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
inhämtning av 
intresseanmälan och 
bokningsförfrågan från 
potentiella arrangörer. 
 

4 år 

Digital signering av avtal. Namn, kontaktuppgifter, 
organisationstillhörighet 
och befattning. 
 
Särskilda kategorier: 
Personnummer 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
systematisera och 
effektivisera 
signeringsförfarandet vid 
avtalsbildning. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

Registrera, lagra och 
bevaka avtal. 

Namn, kontaktuppgifter, 
organisationstillhörighet 
och befattning. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
systematisera och 
effektivisera 
avtalsbevakning. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

Erbjuda relevant 
kundservice före, under 
och efter arrangemanget, 
t.ex. via e-post eller telefon 
samt på plats. 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden, särskilda 
bokningsönskemål, 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 

4 år 
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Ändamål med 
behandlingen. 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar. 
 

Rättslig grund för 
behandlingen. 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

orderhistorik, dialoghistorik 
samt prenumerations-, 
utskicks- och klickhistorik. 
 

kunna ge relevant 
kundservice. 

Kommunicera 
arrangemangsrelaterad 
information före, under och 
efter arrangemanget, t.ex. 
via e-post. 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden, särskilda 
bokningsönskemål, 
orderhistorik, dialoghistorik 
samt prenumerations-, 
utskicks- och klickhistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 
kunna skicka relevant 
information. 

4 år 

Marknadsföra vår 
anläggning och våra 
tjänster till arrangörer t.ex. 
genom nyhetsbrev och 
andra e-postutskick samt 
genom 
målgruppsanpassad 
annonsering i sociala 
medier. 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden, särskilda 
bokningsönskemål, 
orderhistorik, dialoghistorik 
samt prenumerations-, 
utskicks- och klickhistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
kundinformation för att 
kunna marknadsföra vår 
anläggning och våra 
tjänster. 

4 år 

Marknadsföra vår 
anläggning och våra 
tjänster till prenumeranter 
av digitala publikationer, 
t.ex. genom nyhetsbrev 
och andra e-postutskick. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden, särskilda 
bokningsönskemål, 
orderhistorik, dialoghistorik 
samt prenumerations-, 
utskicks- och klickhistorik. 
 

Samtycke 4 år 

Analysera order-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickmönster. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, 
intresseområden, särskilda 
bokningsönskemål, 
orderhistorik, dialoghistorik 
samt prenumerations-, 
utskicks- och klickhistorik. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
analys av order-, 
prenumerations-, utskicks- 
och klickmönster i syfte att 
utveckla vår verksamhet. 

4 år 

Genomföra 
enkätundersökningar i 
syfte att utveckla vår 
verksamhet. 
 

Namn, kontaktuppgifter 
samt enkätsvar (i de fall 
som undersökningen inte 
genomförs anonymt). 
 

Samtycke  3 månader 

Producera kundfakturor. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter 
och organisations-
tillhörighet. 
 

Avtal med den 
registrerade. 

10 år 

Hantera bokföring och 
redovisning. 
 

Namn, kontaktuppgifter 
och organisations-
tillhörighet. 
 

Rättslig förpliktelse 10 år 

Hantera och publicera 
innehåll i digitala 
publikationer, i publika och 

De personuppgifter vi 
samlat in och som är 
relevanta och motiverade 

Intresseavvägning 
 

Raderas ej regelmässigt. 
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Ändamål med 
behandlingen. 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar. 
 

Rättslig grund för 
behandlingen. 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

interna webbplatser, 
mobilappar, sociala medier 
och trycksaker. 

att publicera t.ex. namn, 
befattning, foto och 
organisationstillhörighet. 
 

Berättigat intresse att 
hantera och publicera 
relevant innehåll för vår 
verksamhet. 
 

I bild och film 
marknadsföra och 
informera om vår 
verksamhet i digitala 
kanaler, sociala medier 
och trycksaker. 
 

Bilder och filmer som 
översiktligt avbildar 
situationer med personer 
som arrangerar eller på 
liknande sätt medverkar i 
arrangemang och där 
dessa bara kan identifieras 
med betydande 
ansträngning. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
dokumentera vår 
verksamhet i syfte att 
informera om och 
marknadsföra vår 
verksamhet. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

I bild och film 
marknadsföra och 
informera om vår 
verksamhet i digitala 
kanaler, sociala medier 
och trycksaker. 
 

Bilder och filmer som 
avbildar identifierbara 
personer som arrangerar 
eller på liknande sätt 
medverkar i arrangemang. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
dokumentera vår 
verksamhet i syfte att 
informera om och 
marknadsföra vår 
verksamhet. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

Övervaka vår anläggning 
med kamera för att 
upprätthålla säkerhet och 
ordning, både 
förebyggande och vid 
eventuell utredning. 
 

Bilder och filmer som 
avbildar personer som 
arrangerar eller på 
liknande sätt medverkar i 
arrangemang och vistas i 
och i omedelbar närhet av 
vår anläggning. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
upprätthålla säkerhet och 
ordning. 
 

7 dagar 

Överföra personuppgifter 
till Stockholmsmässans 
samarbetspartners för ett 
arrangemang. 
 
OBS. Stockholmsmässan 
säljer aldrig dina 
personuppgifter till tredje 
part eller delar dessa med 
andra parter än 
samarbetspartners utan 
ditt uttryckliga samtycke. 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning, särskilda 
önskemål och 
intresseområden. 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att dela 
kundinformation med 
Stockholmsmässans 
samarbetspartners för ett 
arrangemang. 
 
OBS. Överföringar till 
samarbetspartners sker 
inte regelmässigt utan 
enbart vid sådana 
samarbeten där det finns 
ett berättigat intresse för 
Stockholmsmässan och 
samarbetspartnern att dela 
dina personuppgifter. 
 

Endast medan 
överföringen pågår. 

Överföra personuppgifter 
till personuppgiftsbiträde, 
som utför personuppgifts-
behandling för 
Stockholmsmässans 
räkning. 
 

De personuppgifter som 
Stockholmsmässan har 
lagrade och som 
personuppgiftsbiträdet 
behöver tillgång till för att 
kunna utföra sitt uppdrag 
för Stockholmsmässan. 
 

Avtal med 
personuppgiftsbiträdet. 

Så länge det finns ett 
gällande biträdesavtal 
mellan Stockholmsmässan 
och personuppgifts-
biträdet. 
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Samarbetspartner, medverkande, leverantör eller annan 

affärskontakt 

Du som representerar en samarbetspartner till Stockholmsmässan för genomförande av ett 

arrangemang, eller medverkar i genomförandet till exempel som talare eller moderator. Eller 

du som representerar en leverantör av produkter och tjänster till Stockholmsmässan, har andra 

affärs- eller verksamhetskontakter med oss, eller besöker våra kontorslokaler. 

Ändamål med 
behandlingen. 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar. 
 

Rättslig grund för 
behandlingen. 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

Samla in, lagra och 
systematisera information 
för att möjliggöra 
administration och 
kommunikation inom 
relationen. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning och 
dialoghistorik.  
 
Insamlas genom egen 
prospektering, vid löpande 
interaktion med 
Stockholmsmässan, från 
allmänt tillgängliga register 
eller genom legitim 
överföring från 
samarbetspartner. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
relationsinformation. 

4 år 

Digital signering av avtal. Namn, kontaktuppgifter, 
organisationstillhörighet 
och befattning. 
 
Särskilda kategorier: 
Personnummer 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
systematisera och 
effektivisera 
signeringsförfarandet vid 
avtalsbildning. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

Registrera, lagra och 
bevaka avtal. 

Namn, kontaktuppgifter, 
organisationstillhörighet 
och befattning. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
systematisera och 
effektivisera 
avtalsbevakning. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

Kommunicera 
arrangemangsrelaterad 
information före, under och 
efter arrangemanget, t.ex. 
via e-post. 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet, 
befattning och 
dialoghistorik. 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
effektivt systematisera 
relationsinformation för att 
kunna skicka relevant 
information. 
 

4 år 

Genomföra 
enkätundersökningar i 
syfte att utveckla vår 
verksamhet. 
 

Namn, kontaktuppgifter 
samt enkätsvar (i de fall 
som undersökningen inte 
genomförs anonymt). 
 

Samtycke  3 månader 

Hantera 
leverantörsfakturor. 
 
 

Namn, kontaktuppgifter 
och organisations-
tillhörighet. 
 

Avtal med den 
registrerade. 

10 år 
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Ändamål med 
behandlingen. 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar. 
 

Rättslig grund för 
behandlingen. 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

Hantera bokföring och 
redovisning. 
 

Namn, kontaktuppgifter 
och organisations-
tillhörighet. 
 

Rättslig förpliktelse 10 år 

Hantera och publicera 
innehåll i digitala 
publikationer, i publika och 
interna webbplatser, 
mobilappar, sociala medier 
och trycksaker. 

De personuppgifter vi 
samlat in och som är 
relevanta och motiverade 
att publicera t.ex. namn, 
befattning, foto och 
organisationstillhörighet. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
hantera och publicera 
relevant innehåll för vår 
verksamhet. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

I bild och film 
marknadsföra och 
informera om vår 
verksamhet i digitala 
kanaler, sociala medier 
och trycksaker. 
 

Bilder och filmer som 
översiktligt avbildar 
situationer med personer 
som medverkar i vår 
verksamhet och där dessa 
bara kan identifieras med 
betydande ansträngning. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
dokumentera vår 
verksamhet i syfte att 
informera om och 
marknadsföra vår 
verksamhet. 
 

Raderas ej regelmässigt. 

I bild och film 
marknadsföra och 
informera om vår 
verksamhet i digitala 
kanaler, sociala medier 
och trycksaker. 
 

Bilder och filmer som 
avbildar identifierbara 
personer som medverkar i 
vår verksamhet. 
 

Samtycke Raderas ej regelmässigt. 

Registrera och logga 
besök till kontoret samt 
producera besöksbadgar. 

Namn och 
organisationstillhörighet. 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att av 
säkerhetsskäl logga besök 
till kontoret samt effektivt 
systematisera produktion 
av besöksbadgar. 
 

15 dagar 

Övervaka vår anläggning 
med kamera för att 
upprätthålla säkerhet och 
ordning, både 
förebyggande och vid 
eventuell utredning. 
 

Bilder och filmer som 
avbildar personer som 
medverkar i vår 
verksamhet och/eller 
vistas i och i omedelbar 
närhet av vår anläggning. 
 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att 
upprätthålla säkerhet och 
ordning. 
 

7 dagar 

Överföra personuppgifter 
till Stockholmsmässans 
samarbetspartners. 
 
OBS. Stockholmsmässan 
säljer aldrig dina 
personuppgifter till tredje 
part eller delar dessa med 
andra parter än 
samarbetspartners utan 
ditt uttryckliga samtycke. 
 

Namn, kontaktuppgifter, 
branschtillhörighet, 
organisationstillhörighet 
och befattning. 

Intresseavvägning 
 
Berättigat intresse att dela 
relationsinformation med 
Stockholmsmässans 
samarbetspartners. 
 
OBS. Överföringar till 
samarbetspartners sker 
inte regelmässigt utan 
enbart vid sådana 
samarbeten där det finns 
ett berättigat intresse för 
Stockholmsmässan och 
samarbetspartnern att dela 
dina personuppgifter. 
 

Endast medan 
överföringen pågår. 
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Ändamål med 
behandlingen. 

Kategorier av 
personuppgifter som vi 
behandlar. 
 

Rättslig grund för 
behandlingen. 

Så länge behandlar vi 
personuppgifterna 
 
Ungefärlig tid från senaste 
relevanta aktivitet och 
interaktion. 
 

Överföra personuppgifter 
till personuppgiftsbiträde, 
som utför personuppgifts-
behandling för 
Stockholmsmässans 
räkning. 
 

De personuppgifter som 
Stockholmsmässan har 
lagrade och som 
personuppgiftsbiträdet 
behöver tillgång till för att 
kunna utföra sitt uppdrag 
för Stockholmsmässan. 
 

Avtal med 
personuppgiftsbiträdet. 

Så länge det finns ett 
gällande biträdesavtal 
mellan Stockholmsmässan 
och personuppgifts-
biträdet. 

 

 


