Integritetspolicy för gästers personuppgifter
Brasserie Tullhuset AB
Brasserie Tullhuset AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa
att Dina personuppgifter skyddas och behandlas i enlighet med dataskyddslagstiftningen
samt våra interna riktlinjer för att öka tryggheten för Dig som gäst.

Vilka personuppgifter behandlar vi & varför?
Vi behandlar nedanstående kategorier av personuppgifter med stöd av lagliga grunder för
angivna ändamål:

ÄNDAMÅL

KATEGORIER AV UPPGIFTER

Bekräfta en bokning,
skicka påminnelse på
bokning och ha
möjlighet att kontakta
bokande gäst inför
besöket samt
kundvårdande
åtgärder.

●
●

Leverera kvittokopia,
värdekuponger eller
presentkort till gäst.

●
●

●
●

LAGLIG GRUND

Namn
Kontaktuppgifter (t.ex
adress, e-postadress och
telefonnummer)
Information om
allergier/specialkost
Betaluppgifter
(Faktureringsuppgifter &
kortuppgifter)

Berättigat intresse. För att
kunna spara en bokning
behöver vi ett namn och
telefonnummer. Övriga
uppgifter insamlas med
samtycke från gäst.

Namn
Kontaktuppgifter (t.ex
adress, e-postadress och
telefonnummer)

Berättigat intresse. För att
kunna leverera exempelvis
en kvittokopia behöver vi
namn och kontaktuppgifter.

Behandlingen är nödvändig
för att kunna tillgodose vårt
berättigade intresse av att
fullgöra bokningen.

Behandlingen är nödvändig
för att kunna leverera
önskad kvittokopia till gäst.

Hur länge sparar vi Dina personuppgifter?

Vid bokning tillfrågas alltid Du som gäst om vi ska spara Dina uppgifter för framtida
bokningar och vi sparar endast Dina uppgifter så länge det behövs för att kunna uppfylla
ändamålet med behandlingen eller så länge bokföringslagen kräver det..

Vilka får ta del av Dina personuppgifter?
Brasserie Tullhuset AB, personuppgiftsansvarig lämnar endast ut Dina personuppgifter till
personuppgiftsbiträden som är nödvändiga för att kunna uppfylla ändamålet med
behandlingen, exempelvis Caspeco för att kunna genomföra en bokning.

Vilka rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter har Du?
Som gäst hos våra verksamheter har du rätt till följande:
●

Begära ett utdrag från vårt personuppgiftsregister gällande personuppgifter som rör
Dig.

●

Begära rättelse av personuppgifter som rör Dig.

●

Begära radering av personuppgifter som rör Dig.

●

Återkalla samtycke med framtida verkan. Uppgifter som redan samlats in med ett
tidigare samtycke har vi rätt att fortsätta behandla om nödvändigt.

Vem kan Du kontakta vid frågor?
Om Du har frågor kring vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss via följande
kontaktuppgifter:
Brasserie Tullhuset AB
Orgnr: 556887-2930
Adress: Sjötullsgatan 2, 72210 Västerås.
E-post: info@dispagna.se
Telefon: 021-36 038 80

