INTEGRITETSPOLICY
Här förklarar vi kort och tydligt hur vi på Restaurang Skåål (Restaurang mingel & mat
559277-4243) samlar in och hanterar personlig information från våra användare och
kunder som besöker – www.restaurangsjoo.se - samt hur vi lagrar och använder
denna information. Detta i avsikt att följa EU:s riktlinjer gällande GDPR.
Uppgifter om oss
Restaurang Skåål
Bryggaregatan 2
441 30 Alingsås
Telefon: 0322-12727
E-post: info@restaurangskaal.se
Restaurang Skåål är en del i Nolgården koncernen.
Vilken information sparar vi
För att vi på Restaurang Skåål ska kunna bedriva verksamhet behandlas och lagras
personuppgifter för olika ändamål som är kopplade till verksamheten. T.ex. kan vi
samla in personuppgifter om du Bokar Bord, väljer ett betala via Faktura, köper
presentkort, Bokar en vinprovning osv.
Personuppgifter som vi samlar in:
Namn
Telefonnummer
Adressuppgifter
Mailadress
När du bokar bord hos oss sker det via en tredje part kallad Waiteraid (BokaBord
Sverige AB 559028-3619)
Länk till BokaBord Användarvillkor & personuppgiftspolicy:
https://www.bokabord.se/terms
Hur hanterar vi personuppgifter?
Vi delar aldrig personuppgifter med andra parter om vi inte måste på grund av avtal
eller rättslig förpliktelse. Vi säljer, byter eller vidarebefordrar aldrig dina
personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur länge vi sparar informationen
Vi sparar information så länge som vi anser det vara nödvändigt. Allt för att vi skall
kunna svara på frågor från dig som kund om en tidigare order. Vill du att vi raderar
dina uppgifter så är det bara att du hör av dig!
Vem kan se information
Det är endast personer som jobbar med eller hos oss som kan se dina uppgifter.
I det fall det förekommer misstanke om brott eller annan illegal aktivitet använder vi
informationen för att förhindra eller vidta nödvändiga åtgärder.
Cookies
Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats – restaurangskaal.se - och
identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud
taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.
Det är möjligt för dig att stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Detta kan
dock leda till att du får en försämrad upplevelse och inte kan använda alla tjänster vi
erbjuder.
Övrigt
Har du synpunkter på vår Integritetspolicy eller kan hjälpa oss att öka vår
transparens, tveka inte att kontakta oss.
Samtycke
Genom att använda vår webbplats – restaurangskaal.se - godkänner du vår
integritetspolicy.

