För vilka ändamål
behandlar vi dina
personuppgifter?

Vilka personuppgifter
behandlar vi?

Vilken är den lagliga
grunden för
behandlingen?

Hur länge
behandlar vi dina
personuppgifter
för det angivna
ändamålet?

För att kunna
administrera din bokning
och genomföra din
betalning.

Ditt namn,
mobilnummer, epostadress,
kortinformation från
ditt kontokort och
vilket land du
kommer ifrån. Om du
väljer att lämna ett
meddelande till
hotellet kommer vi
även att behandla
ditt meddelande. Om
någon annan bokar
din vistelse kommer
den personen att
registrerar dessa
uppgifter om dig.

Behandlingen är
nödvändig för att fullgöra
vårt avtal med dig.

Tills din vistelse är
avslutad och
betalningen är
genomförd.

För att kommunicera med
dig inför, under och efter
din vistelse, t.ex. skicka en
bekräftelse av din
bokning, informera om
vad som händer under din
vistelse och kontakta dig
om du glömmer något på
hotellrummet.

Ditt namn,
mobilnummer,
telefonnummer och
e-postadress.

Behandlingen är
nödvändig för att fullgöra
vårt avtal med dig.

Under tolv
månader efter din
vistelse.

För att du ska kunna boka
en plats i vårt
parkeringshus och släppa
in dig direkt vid ankomst.

Registreringsnumret
på din bil.

Behandlingen är
nödvändig för att fullgöra
vårt avtal med dig.

Tills din vistelse är
avslutad.

För att få en utvärdering
av dig efter din vistelse
och för att förbättra
upplevelsen vid framtida
besök kommer vi skicka
en utvärdering till dig
efter din vistelse.

Ditt namn och din epostadress.

Behandlingen är
motiverad av vårt
berättigade intresse av
att kunna skicka
undersökningar till dig för
att få feedback på din
vistelse hos oss.

Under tre
månader efter din
vistelse.

För att skicka SMGT:s
nyhetsbrev och anpassad
marknadsföring som vi
tror att du kan vara
intresserad av.

Ditt namn, dina
kontaktuppgifter
såsom postadress, epostadress och
mobilnummer.

Behandlingen görs med
stöd av ditt samtycke.

Behandlingen
pågår fram tills du
återkallar ditt
samtycke,
avregistrerar dig
eller på annat sätt

Om någon annan bokar
din vistelse behandlar vi
dina uppgifter med stöd
av vårt berättigade
intresse av att kunna
administrera vårt avtal
med den person som
bokade din vistelse åt dig.
Om du skickar några
känsliga personuppgifter
till oss i meddelandet
behandlar vi dessa med
stöd av ditt samtycke.

invänder mot
marknadsföringen.
För att följa
bokföringslagstiftning
behandlar vi historik om
gjorda betalningar och
transaktioner som utgör
bokföringsmaterial.

Information som
Behandlingen är
framgår av
nödvändig för att följa
betalningsunderlaget, bokföringslagen.
d.v.s. själva
transaktionen.

I sju år i enlighet
med
bokföringslagen.

För att kunna hantera
eventuella klagomål eller
rättsliga anspråk.

Ditt namn, dina
kontaktuppgifter och
uppgifter om din
bokning och din
vistelse.

Behandlingen är
nödvändig för våra
efterföljande rättsliga
skyldigheter att hantera
klagomål samt att
tillvarata rättsliga
anspråk.

Under två år efter
din vistelse.

För att kunna hantera ett
faktiskt klagomål eller
rättsligt krav.

Ditt namn, dina
kontaktuppgifter och
uppgifter om din
bokning och din
vistelse.

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

Så länge
klagomålet eller
det rättsliga kravet
pågår.

För att följa
Ditt för- och
utlänningsförordningen. efternamn,
födelsetid,
hemortsadress
samt ankomst och
avresedatum.

Utlänningsförordningen Under tre
enligt 6 kap. 13 §
månader efter
utlänningsförordningen din vistelse.
(2006:97).

