Cookie-og Privatlivspolitik – Rosie McGee´s
Formålet med Rosie McGee´s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler,
behandler og beskytter personoplysninger. Rosie McGee´s har en klar ambition om at
minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj
grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Nærværende politik har
således også til formål at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler,
hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.
Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine
personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan
bl.a. findes i denne politiks sidste afsnit.

Cookies
Når du anvender Rosie McGee´s hjemmeside, registreres dine standardindstillinger og i visse
tilfælde din adfærd på hjemmesiden i en cookie. En cookie er en mindre tekstfil, som har
til formål at huske tidligere adfærd. Rosie McGee´s anvender således cookies for at forbedre
hjemmesidens funktioner og for at lette din adgang hertil. Vær opmærksom på, at ingen af
vores cookies indeholder personoplysninger om hverken dig eller andre. Hvis du ønsker at
slette cookies, skal du vælge din browser og følge retningslinjer her
http://minecookies.org/cookiehandtering/
Rosie McGee´s hjemmeside kan indeholde cookies fra tredjeparter, der i varierende grad kan
omfatte
-

Google Analytics
Facebook (socialt medie)
DinnerBooking (bordreservation)
The Fork (bordreservation)
Instagram (socialt medie)
LinkedIn (socialt medie)

Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række personlige data.
Det finder sted ved for eksempel generel trafik på vores forskellige sider, hvis du
deler noget fra vores hjemmeside på sociale medier og foretager køb via hjemmesiden,
såsom gavekort eller billetter til events.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske
oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk
placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver
eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn,
telefonnummer, e-mail, adresse og/eller betalingsoplysninger. Det vil typisk være i
forbindelse med køb af gavekort og billetter til arrangementer.

Sikkerhed
Rosie
McGee´s
har
implementeret
en
række
tekniske
og
organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug. Helt
konkret er der truffet foranstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig
tilintetgørelse, at dine oplysninger fortabes eller forringes, eller at dine oplysninger
kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
databeskyttelseslovgivningen. Rosie McGee´s opbevarer og transmitterer personoplysninger
krypteret, og alle de personoplysninger, vi behandler, er samtidig beskyttet af en firewall.
Derudover har vi implementeret adgangsstyring i en lang række af vores systemer, således
at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til
personoplysninger. Vi sørger løbende for at uddanne vores medarbejdere og har udarbejdet
og implementeret en lang række politikker og procedurer for at sikre, at behandlingen af
personoplysninger sker i overensstemmelse med de principper, der følger af persondataretten.
Sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den
teknologiske udvikling. Derudover er samtlige af Rosie McGee´s medarbejdere underlagt
tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt.
Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi
sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af
oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel
tidsramme for, hvornår informationer slettes.
Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk
placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse
oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet
om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af markedsføring.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse
behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver
samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine
oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder
Som registreret hos Rosie McGee´s er du i besiddelse af en række rettigheder, som Rosie
McGee´s kan hjælpe dig med at varetage. Dette omfatter, at:





Du altid kan henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger
vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om vi
videregiver oplysningerne til andre.
Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
Du har ret til at få slettet dine personoplysninger hos Rosie McGee´s permanent.





Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således
at Rosie McGee´s eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode.
Du kan anmode om at få dine personoplysninger udleveret og transmitteret frem til
en ny dataansvarlig (dataportabilitet)
Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder
anvendelsen af oplysningerne til direkte markedsføring.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan
desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også
tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de
oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller
slettet. Henvendelse herom kan ske til: rosiemcgee@rosiemcgee.dk Hvis du vil klage over
vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til
Datatilsynet.
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