Persondatapolitik
PERSONDATAPOLITIK FOR COCK’S & COWS
Cock’s & Cows indsamler og behandler personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Denne persondatapolitik forklarer dig, hvordan dine oplysninger er sikre og hvordan
samt hvorfor vi behandler, indsamler og gemmer dine oplysninger.
INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Ved dit besøg på cocksandcows.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din
brug af hjemmesiden, herunder IP-adresse, din browser, dit netværks placering og information om din computer. Desuden bruges der cookies, som du kan læse mere om her.
Vælger du at modtage vores nyhedsbrev og/eller at modtage e-mails vedrørende fordele og tilbud som kvartkort og halvkort medlemmer, indsamler vi desuden dit navn,
emailadresse og og eventuelt tlf. nr. Dette kræver skriftligt samtykke, som du til enhver
tid kan trække tilbage ved at følge instruktionerne i nyhedsbrevet.
Vi indsamler desuden personoplysninger om dig, hvis du kontakter os med henblik på at
bestille bord eller andre former for henvendelser via telefon, email eller andre kontaktformer, heriblandt på Facebook.
FORMÅL MED INDSAMLING
Vi indsamler personoplysninger for at kunne optimere din brugeroplevelse af cocksandcows.dk, for at kunne tilpasse målrettet markedsføring via blandt Facebook og Google.
Denne indsamling er nødvendig for at kunne levere den bedst mulige oplevelse af cocksandcows.dk og de mest relevante annoncer for dig.
Indsamling af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrev og oprettelse af vores
fordelskort er nødvendig for, at vi kan levere nyhedsbreve til dig med relevante tilbud og
information fra Cock’s & Cows.
Personoplysninger, som indsamles ved din personlige kontakt til Cock’s & Cows via telefon, email eller andre kontaktformer så som Facebook, har til formål at sikre, at behandling af din henvendelse kan håndteres og udføres af Cock’s & Cows.
Indsamling af personoplysninger i forbindelse med bestilling af bord indsamles for at
kunne udføre reservationen og for at kunne kontakte dig med information om reservationen samt ved behov for at kontakte dig angående din reservation.
VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Oplysninger som navn, emailadresse og tlf. nummer kan videregives til samarbejdspartnere i Restamax Danmark (ejerne af Cock’s & Cows).
Bestiller du bord på cocksandcows.dk, bliver personoplysninger brugt ved reservationen
(navn, email og tlf. nummer) overført til DinnerBooking.
Personoplysninger kan videregives til eksterne partnere, der håndterer personoplysninger
på vegne af Cock’s & Cows, heriblandt Facebook, Google, Abtion og Mailchimp. Dette sker
blandt andet for at kunne sikre driften af cocksandcows.dk, udføre målrettet markedsføring og for at kunne udsende nyhedsbreve. Der er indgået databehandleraftale med
alle eksterne partnere, og ingen eksterne partnere må anvende personoplysninger til andre formål end dem, vi opstiller for dem.

Visse databehandlere opbevarer personoplysninger uden for EU, heriblandt i USA. Det er
gennem databehandleraftaler med disse partnere sikret, at personoplysninger opbevaret uden for EU håndteres korrekt og forsvarligt i overensstemmelse med den gældende
lovgivning.
DINE RETTIGHEDER
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse af egne personoplysninger
• Retten til sletning af egne personoplysninger
• Retten til begrænsning af opbevaring af egne personoplysninger
• Retten til indsigelse af egne personoplysninger
• Retten til at tilbagekalde samtykke af egne personoplysninger
Hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte goodcompany@cocks.dk. Vær opmærksom på, at du ved kontakt skal kunne dokumentere, at du er
den, du udgiver dig for at være.
SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER
Du kan til enhver tid slette cookies, hvis du ikke ønsker indsamling af personoplysninger
via cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies, og hvordan de slettes, her.
Skriftligt samtykke til fx nyhedsbrev slettes, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Personoplysninger kan desuden blive slettet, hvis Cock’s & Cows ikke længere har et formål
med dem.
KONTAKT
Cock’s & Cows er ansvarlig for de personoplysninger, som indsamles på cocksandcows.
dk og/eller via nyhedsbreve, kvartkort og halvkort.
Har du spørgsmål til vores persondatapolitik, eller vil du kontakte os angående dine rettigheder, kan henvendelser rettes til:
Cock’s & Cows
Gammel Strand 40
1202 København K
Email: goodcompany@cocks.dk

