HOTELL ÄLGEN
INTEGRITETSPOLICY
Vi på Brandenburg AB / Hotell Älgen, Pensionat Björnen värnar om din personliga
integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av vårt dataskydd.
Denna integritetpolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga
information samt beskriver dina rättigheter.
Har du frågor kring denna integritetpolicy vänligen kontakta oss.
VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT ?
Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan härleda till fysisk
person som är i livet. Även om namn ej uppges så kan bilder och ljudupptagning som
lagras i data vara en personuppgift. IP nummer är också personuppgift om den kan
kopplas till fysisk person.
Behandling av personuppgifter är tex registrering, lagring, bearbetning, överföring,
radering, organisering.
VI ANSVARAR
Brandenburg AB org. nr 556996-5659 Storgatan 61, 831 33 ÖSTERSUND
info@hotelalgen.se 063 51 75 25
är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in.
HUR FÅR VI ERA PERSONUPPGIFTER
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss får vi även personuppgifter genom att ni bokar
via våra kanaler, tredje part (uppgifter från någon annan) köp, sociala medier, andra
marknadskanaler.
PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN
Personuppgiftsbiträden är de som vi eventuellt delar dina personuppgifter med. Det är ett
företag som vi delar dina uppgifter med för vår räkning. På Brandenburg AB / Hotell Älgen
, Pensionat Björnen har vi tex personuppgiftsbiträden som hjälper oss med
marknadsföring, betallösningar, IT –tjänster, bokningslösningar.
Vi kontrollerar alla våra personuppgiftsbiträden så att de fyller de krav gällande säkerhet
och sekretess för personuppgifterna som krävs.
Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.
Att företag är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur
informationen behandlas typ statliga myndigheter, företag som erbjuder betallösningar.

LAGRING AV PERSONUPPGIFT
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive
ändamål. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs för att tillämpa en lag, t
ex 7 år för att uppfylla bokföringslagen. Vi raderar kontaktuppgifter löpande.
RÄTTIGHETER
Du har rätt till ett registerutdrag, vi är öppna och transparenta med hur dina uppgifter
behandlas. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare
uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person.
Vi kommer alltid att radera din uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag
och vi kommer alltid vara behjälplig med att tillmötesgå din begäran om radering.
Dina personuppgifter får inte användas till direktmarknadsföring eller profilering om du ej
lämnat samtycke.
PERSONNUMMER
Vi använder ditt personnummer när det är motiverat till det vid ex.personalhantering,
identifiering osv.

Kontakta oss gärna om ni har frågor!

