Privat / Data politik
Vores Smagsløg er et forretningskoncept eget af Kejserindens Gryder & Kokkeri A/S
Catering/CVR:30551060.
Hos Kejserindens Gryder indsamler vi udelukkende oplysninger som er relaterede til den service
vi yder. Der registreres personlige oplysninger om privatpersoner på private arrangementer.
Navn, leveringsadresse, afhentnings adresse, telefonnummer, e-mail mm. hvis dette er oplyst til
os. Disse oplysninger er tilgængelige for vores personale i forbindelse med arrangementer,
herefter vil de ikke være tilgængeligt for personale uden det har relevans. Men vil være i vores
arkivsystem i forbindelse med fakturering i op til 5 år.
Såfremt I ønsker oplyst, hvilke oplysninger vi har på dig, kan vi kontaktes på 21666630 indenfor
vores almindelige åbningstid på kontoret (9-15 mandag til fredag) eller der kan sendes en email til os på bestilling@kejserindens-gryder.dk.
Vi beholder jeres oplysninger om navn, e-mail, telefonnummer, hvis du skriver til os pr. mail, eller
udfylder en kontaktformular fra vores hjemmeside i op til 5 år.
Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at forbedre vores ydelser til dig og til
markedsføringsmæssige formål. Ingen af de oplysninger vi indsamler videregives til 3. part. Vi
gemmer de oplysninger/data vi modtager på et privat arrangement i vores interne system.
Cookie politik – står under vores link til cookies politik Dog skal det siges, at vi bruger en 3. part
(google analytics og google adwords) til at registrere hvilket link du klikkede på for at komme
ind på vores hjemmeside.
Hvis du ønsker at vi sletter disse oplysninger permanent, gøres dette i det omfang det er muligt.
Sendte fakturaer mm. vil blive gemt i henhold til at overholde lovgivningsmæssige krav.

Virksomhed / Data politik
Vores Smagsløg er et forretningskoncept eget af Kejserindens Gryder & Kokkeri A/S
Catering/CVR:30551060.
Hos Kejserindens Gryder indsamler vi udelukkende oplysninger som er relaterede til den
virksomhed du arbejder for og det samarbejdsforhold som vi har. Vi registrerer ingen følsomme
personlige oplysninger om privatpersoner medmindre de er oplyst fra virksomheden af specielle
årsager.
Såfremt I ønsker oplyst, hvilke oplysninger vi har på jeres virksomhed, kan vi kontaktes på
21666630 indenfor vores åbningstid på kontoret (9-15 mandag til fredag) eller der kan sendes
en e-mail til os på bestilling@kejserindens-gryder.dk. Vi beholder jeres oplysninger om e-mail,
telefonnummer og firmanavn, hvis du skriver til os pr. mail, eller udfylder en kontaktformular fra
vores hjemmeside.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at forbedre vores ydelser til dig og til
markedsføringsmæssige formål. Ingen af de oplysninger vi indsamler videregives til 3. part.
Cookie politik – står under vores link til cookies politik Dog skal det siges, at vi bruger en 3. part
(google analytics og google adwords) til at registrere hvilket link du klikkede på for at komme
ind på vores side.
Hvis du ønsker at vi sletter disse oplysninger permanent, gøres dette i det omfang det er muligt.
Sendte fakturaer mm. vil blive gemt i henhold til at overholde lovgivningsmæssige krav.

