
 
 

Integritetspolicy 

 
 

För oss är det viktigt att du är trygg med vår behandling av dina personuppgifter.  

Här kan du ta del av vår integritetspolicy och du kan alltid kontakta oss vid frågor.  
 

Vad har vi för integritetspolicy?  

Denna integritetspolicy sammanställer hur vi, Restaurang Farang och dess 

verksamheter inom TMK-Restaurants AB, hanterar personuppgifter.  

Personuppgifter behandlas i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data 

Protection Regulation – GDPR).    
 

Vad är en personuppgift?  

En personuppgift är allt som kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, 

telefonnummer och annan information som framkommer vid till exempel en bokning 

hos oss. 

Vi samlar in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du bokar hos oss, anmäler 

dig till vårt nyhetsbrev eller vid köp av presentkort. 
 

Vem är personuppgiftsansvarig? 

Personuppgiftsansvarig tillhandahåller personuppgifterna och bestämmer hur dessa hanteras.  

TMK-Restaurants AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.  

Externa parter är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som samlas in från deras 

register, såsom nyhetsbrev skapad av extern leverantör och olika plattformar för recensioner. 

 

Vem är personuppgiftsbiträde?  

Personuppgiftsbiträden tar del av personuppgifter som tredje part.  

Det finns tjänster som kräver att leverantörer till oss kommer åt personuppgifter för  

att möjliggöra arbetet. Främst berör det IT-lösningar för ett välfungerande bokningssystem  

och kommunikation. Dessa parter är personuppgiftsbiträden och för ökad skyddsnivå på  

data ingår Farang personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden.  
 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?  

Former av personuppgiftsbehandling är bland annat insamling, lagring och radering av 

personuppgifter. Åtgärder och ändamålet för behandling av personuppgifter i mer detalj följer 

nedan:  

 

 

 

 



 
 

Integritetspolicy 

 
 

Använder vi dina personuppgifter för BOKNINGAR? 

När du bokar ett bord, take away eller ett event med oss kommer vi att lagra dina uppgifter. 

Detta krävs för att fullfölja bokningen. När du gör en bokning ingår vi ett avtal vilket 

berättigar behandling av personuppgifter för vår administration. 

Det som berörs är namn, telefonnummer, matpreferenser, e-postadress och annan relevant 

information i samband med bokning/besök.  

Uppgifterna lämnas av dig vid bokningstillfället eller senare kontakt.     

 

Använder vi dina personuppgifter för KOMMUNIKATION? 

Ja, bland annat för att kunna hantera våra bokningar och övriga tjänster vi erbjuder.  

 

Använder vi personuppgifterna för MARKNADSFÖRING? 

Ja, för att förmedla information, nyheter och marknadsföra tjänster vi tillhandahåller. 

Vi samlar in e-postadresser via vårt bokningssystem för vårt nyhetsbrev.  

Farangs nyhetsbrev inkluderar en direktlänk för avregistrering och det går även bra att bli 

avregistrerad genom att skicka e-post till info@farang.se.  

Inom våra digitala kanaler till exempel Instagram, Facebook och Twitter kommer dina 

personuppgifter fram utifrån din egen aktivitet på respektive kanal.  

Vad innebär policyn för dig?   

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt och det vi har registrerat har du  

själv alltid rätt att ta del av vid förfrågan.  

Om du önskar radera dina personuppgifter tillmötesgår vi alltid om inte annan tillämplig  

lag kräver annat. Vi vidarebefordrar inte uppgifter till tredje part om inte det finns lagkrav  

till grund. 

Vi värnar om din integritet och skyddar dina uppgifter i enlighet med Datainspektionens riktlinjer 

och GDPR. 

 

 

KONTAKT  

Om du har några frågor kan du kontakta oss via e-post info@farang.se.   
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