Integritetspolicy
Vi på tapas i Umeå AB värnar om den personliga integriteten och arbetar därför aktivt och strukturerat för att
behandla personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
I denna integritetspolicy förklarar och förtydligar vi hur Tapas i Umeå AB som personuppgiftsansvarig
behandlar dina personuppgifter som besökare och användare på vår hemsida. Genom att besöka
och använda vår hemsida godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna
integritetspolicy. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.
Om du har synpunkter på hur Tapas i Umeå AB behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att vända
dig till Datainspektionen.
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som levande individ.
Antingen en ensam uppgift eller uppgifter som tillsammans med andra personuppgifter
kan identifiera dig som privatperson.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
På vår hemsida samlar vi in dina personuppgifter när du bokar ett bord hos oss. Dessa personuppgifter
behandlar vi på de lagliga grunderna samtycke, avtal och intresseavvägning.
Cookies
På vår webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en
webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss
statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte
kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte
starta program.
Varför behandlar vi personuppgifter?
Tapas i Umeå AB behandlar personuppgifter i vårt bokningssystem i syfte att kunna uppfylla våra åtaganden
gentemot dig som registrerad.
Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår då du till exempel väljer att
boka ett bord hos oss på hemsidan eller via telefon. Dessa uppgifter använder vi för att på bästa sätt
kunna hantera din bokning, eller din bokningsförfrågan.
E-post
Då vi tar emot e-post från dig behandlas personuppgifterna du ger ifrån dig på den lagliga grunden
intresseavvägning, samtycke och avtal.
Du kan när som helst begära att vi tar bort dina mail genom att kontakta oss på
gdpr@tapasbardeli.se
Hur länge vi sparar dina personuppgifter?
Den personliga information vi samlar in om dig behandlar vi endast så länge den är relevant efter
det syftet som den först samlades in för. Då du bokat ett bord eller på annat sätt skickar förfrågnigar kommer
vi spara personuppgifterna under 24 månader. De personuppgifter du ger ifrån dig till oss genom att
skicka e-post till oss behandlas så länge syftet för behandlingen fortfarande är aktuell, dock högst 24 månader.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi på Tapas i Umeå AB värnar om den personliga integriteten och därför är dina personuppgifter alltid skyddade
hos oss. Vi är ansvarsfulla i vår hantering av personuppgifter oavsett om det gäller våra kunder, anställda,
leverantörer eller samarbetspartners. De personuppgifter vi behandlar utförs efter lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge
personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, förändringar, missbruk och förstörelse.
Dessa personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Ifall en personuppgiftsincident
skulle inträffa har vi en rutin för detta. Vi utför löpande utvärderingar med vårt dataskyddsarbete för att
säkerställa att vi lever upp till lagstiftningens krav och genomför förändringar om nödvändigt. Vi har även ett
register över de register som behandlar personuppgifter.
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
När Tapas i Umeå AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du rätt att:
Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi hanterar om dig.
Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.
Rätt till radering (”Rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter
då de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. När dina personuppgifter
däremot behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller på grund av rättsliga skyldigheter
är det inte möjligt för oss att radera dem.
Ändringar av integritetspolicy
Tapas i Umeå AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy när som helst och därför bör
du regelbundet besöka denna webbplats för den senaste versionen.
Senast uppdaterad: 2018-05-25

Kontakt
Vill du komma i kontakt med oss angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att
kontakta oss per e-post, gdpr@tapasbardeli.se

Bilaga

Register över Personuppgiftsbiträden hos Tapas i Umeå AB
För behandling av personuppgifter av anställda gäller följande
Lagring av data sker hos Personalkollen Sverige AB
All ekonomisk administration sköts av Grant Thornton Sweden AB
För behandling av kundregister i restaurangverksamheten gäller följande
Alla bordsbokningar sker hos Bookatable AB
All mailhantering sker via One.com
Nets Group sköter betalmedelslösningen
Inlösande bank är Nordea
Sociala medier där vi har följare är Facebook Inc och Instagram

