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Statistiska uppgifter och personuppgifter 
När Ni besöker vår hemsida sparas Er IP adress. Detta ger oss statistik över hur många olika 
besökare vi har totalt över året. Samma sak gäller för vårt bokningssystem som förutom att 
spara de personuppgifter Ni anger, även använder besökssiffror för vår statistik. Era 
personuppgifter, som namn, adress och telefonnummer etc. som vi frågar efter sparas 
tillsammans med uppgifter om vilket objekt Ni bokat. Dessa används primärt för att kunna 
skicka bokningsbekräftelser mm.  
 
Lagring av persondata 
Förutom Era kortbetalningsuppgifter som inte sparas hos oss alls, sparas Era 
personuppgifter okrypterat. Dessa är dock skyddade via vårt brandväggssystem samt genom 
de säkerhetsåtgärdsprogram som vi använder. 
 
Uppgifter av intresse för oss 
För att kunna utvärdera vår hemsida och dess innehåll sparas uppgifter om på vilka sidor Ni 
besöker hos oss. Vi kan inte se vem Ni är, bara statistiskt räkna antalet besökta tillfällen per 
sida. På så vis kan vi uppdatera vår sida till att vara så optimalt innehållsrik för våra besökare 
som det bara är möjligt. 
 
Betalningsuppgifter 
Vid kortbetalning krävs information om kortinnehavarens namn, kortnummer, giltighetsdatum 
samt kontrollsiffror. Dessa uppgifter sparas inte hos oss utan hos vår externa 
samarbetspartner i krypterad form. All kortbetalning görs via säker förbindelse, som 
garanterar Er säkerhet. 
 
E-mail 
För att boka krävs att Ni uppger din e-mail adress. Ni kan då få bokningsbekräftelsen skickad 
till Er så fort den blivit klar.  
 
Användande av uppgifter 
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter, utan använder detta uteslutande för Smögens Rum o 
Stuga. 
 
Anonymitet 
Om Ni önskar bli struken ur vårt system, eller har andra frågor/synpunkter, vänligen kontakta 
oss på Servicekontoret på telefon 0523-38960 på följande adress: 
 
Smögens rum o stuga 
Hamngatan 9 
450 43 Smögen 
Tfn: 0523-38 960 

Erbjudanden 
Vi skickar ut erbjudande med ojämna mellanrum. Om Ni är intresserad av att ta del av dessa, 
vänligen kryssa för detta vid bokningstillfället. Då sparas Er (e-mail)adress för detta ändamål. 
 

 

 


