För vilka ändamål
behandlar vi dina
personuppgifter?

Vilka
personuppgifter
behandlar vi?

Vilken är den lagliga
grunden för
behandlingen?

Hur behandlar vi
dina personuppgifter
för det angivna
ändamålet?

För att kunna administrera
din bokning på en av våra
restauranger, t.ex. för att
skicka en bekräftelse och
säkerställa att du får det
bord du bokat och
kontakta dig om du inte
dyker upp vid tillfället för
din bokning.

Ditt för- och
efternamn samt dina
kontaktuppgifter
såsom e-mailadress
och mobilnummer.

Behandlingen är
nödvändig för att
fullgöra vårt avtal om
bokning med dig.

Tills ditt besök på vår
restaurang är över.

För att garanterna och
säkerställa din bokning på
Upper House Dining &
Lounge kommer vi att
skicka ett bekräftelsemejl
så att du därefter kan
bekräfta din bokning
genom att ange ditt
kortnummer.

Ditt kortnummer.

Behandlingen är
nödvändig för att
fullgöra vårt avtal,
d.v.s. för att kunna
debitera en no-show
avgift om du inte
dyker upp.

I tre månader efter
ditt restaurangbesök
eller ditt planerade
restaurangbesök.

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
ditt besök.

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 upplevelse hos
oss.

I tre månader efter
ditt
restaurangbesök.

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

Ditt för- och
efternamn, dina
kontaktuppgifter
såsom e-postadress
och mobilnummer.

Behandlingen görs
med stöd av ditt
samtycke.

Behandlingen pågår
fram tills du
återkallar ditt
samtycke,
avregistrerar dig
eller på annat sätt
invänder mot
marknadsföringen.

För att tillgodose dina
eventuella kostpreferenser
eller andra önskemål som
du uppger vid din bokning.

De uppgifter som du
anger vid bokningen.

Behandlingen är
nödvändig för att vi
ska kunna tillgodose
dina önskemål och
därmed fullgöra vårt
avtal med dig.

Tills ditt besök på vår
restaurang är över.

Om du registrerar
uppgifter som är
känsliga stödjer vi den
behandlingen på ditt
samtycke.
För att följa
bokföringslagstiftning
behandlar vi historik om
gjorda betalningar och

Information som
framgår av
betalningsunderlaget
.

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

I sju år i enlighet
med
bokföringslagen.

transaktioner som utgör
bokföringsmaterial.

