
Privatlivspolitik for Tablebooker 

 

PRIVATLIVSPOLITIK 
HVAD SKER DER MED MINE OPLYSNINGER? 

 

Landal GreenParks og de forskellige restauranter i Landal-parkerne bruger bookingsystemet Tablebooker 

til behandling af online-bordbestillinger. Nedenfor kan du læse, hvordan dine oplysninger bliver 

behandlet. 

Landal GreenParks, Tablebooker cvba og de tilmeldte restauranter lægger stor vægt på at beskytte dit 

privatliv og dine personoplysninger. Behandlingen af dine oplysninger finder sted i overensstemmelse 

med den gældende lovgivning.  

For at kunne reservere et bord til dig i restauranten har vi brug for at indsamle følgende 

personoplysninger: fornavn, efternavn, vej, husnummer, postnummer, by, telefonnummer og e-

mailadresse. 

Vi har først og fremmest brug for dine personoplysninger for at kunne benytte funktionerne i 

webapplikationen og behandle din bordbestilling. Uden dine oplysninger er det ikke muligt at foretage en 

gyldig bordbestilling. Derudover kan vi bruge dine personoplysninger til fremsendelse af informative 

nyhedsbreve til dig om funktioner i Tablebooker, nye produkter eller ydelser fra restauranterne, vigtige 

nyheder om webapplikationen eller restauranten osv. Endvidere kan dine oplysninger blive brugt til at 

spørge om din mening, f.eks. i forbindelse med anmeldelser. 

Personoplysningerne bliver ikke opbevaret længere end nødvendigt. 

Ifølge lovgivningen har du bl.a. ret til indsigt i dine personoplysninger samt til helt eller delvist at supplere 

eller redigere dine oplysninger. Hvis du ønsker dette, kan du kontakte Tablebooker cvba via nedenstående 

kontaktoplysninger. 

Når du besøger restaurantens hjemmeside (herunder bookingsiden, som tilhører Tablebooker cvba), 

indsamles en række oplysninger til statistiske formål. Disse oplysninger er: IP-adresse (anonymiseret via 

Google Analytics IP Anonymizing), det formodede geografiske sted, hvorfra besøget fandt sted, dato og 

klokkeslæt for besøget, samt hvilke sider du har besøgt. Når du besøger Tablebooker cvba's hjemmeside 

(herunder bookingsiden, som tilhører Tablebooker cvba), erklærer du dig indforstået med ovennævnte 

indsamling af oplysninger til statistiske formål. 

Følgende cookies er aktive: 

Tablebooker 

Denne cookie er nødvendig for hjemmesidens funktion. Den gemmer bl.a. det valgte sprog, det 

angivne sted, dine loginoplysninger, din IP-adresse, de indtastede søgeoplysninger, dine afgivne 

bordbestillinger og din browserkonfiguration. 

 

 



Google Analytics 

Google Analytics indsamler anonyme oplysninger til brug i besøgsstatistikker. Du kan læse mere 

i http://www.google.com/policies/privacy/. 

Facebook 

Hvis du vælger at logge ind via Facebook, opretter Facebook også et antal cookies. Læs mere på 

Facebooks side https://www.facebook.com/help/115180708570932. 

På denne hjemmeside anvendes også sessionscookies, som falder uden for e-

databeskyttelsesdirektivets udtrykkelige krav om samtykke (tekniske cookies). 

 

Der kan til enhver tid blive foretaget ændringer i denne privatlivspolitik. Vi anbefaler derfor, at du 

regelmæssigt læser privatlivspolitikken igennem. 

 

Tablebooker CVBA, LOZENBERG 11, 1932 ZAVENTEM, BELGIEN, momsregistreringsnummer: BE 0849 393 

861. 

e-mail: info@tablebooker.be   

Du kan læse mere om hver enkelt restaurant på restaurantens bookingside. Hvis du vil vide mere om 

Landal GreenParks, henviser vi til www.landal.nl.  
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