
Privacyverklaring Vinos y Vinhos 
Wij gaan er van uit dat mensen die zich registreren geïnteresseerd zijn in het aangaan en behouden van een 
(zakelijke) relatie. Om van onze kant de relatie zo goed mogelijk te kunnen onderhouden, worden bepaalde gegevens 
gevraagd en verzameld. Vinos y Vinhos respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. U dient zich ervan bewust te 
zijn dat Vinos y Vinhos niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te 
maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Gebruik van onze website
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze 
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde 
servers van Vinos y Vinhos  of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere 
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen 
wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw 
vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde 
servers van Vinos y Vinhos of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere 
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, 
veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Registratie
De loginnaam en wachtwoord die u zelf kiest zijn de sleutel om toegang te krijgen tot de besloten gedeeltes en 
artikelen op de website. Indien u uw login naam en/of wachtwoord bent vergeten kunnen deze m.b.v. uw e-mailadres 
nogmaals worden toegezonden. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het wachtwoord uitsluitend aan u bekend 
gemaakt als er geen redelijke twijfel over bestaat dat deze gegevens direct en zonder ongeautoriseerde inzage van 
derden terechtkomen. Het bewaren en onthouden van loginnaam en wachtwoord is de verantwoordelijkheid van de 
(geregistreerde) gebruiker zelf. Het verdient aanbeveling om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.
Doeleinden



We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in 
dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze 
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te 
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies 
te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer 
een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, 
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Aansprakelijkheid
Aansprakelijk t.a.v. diefstal en misbruik van vastgelegde gegevens worden volledig uitgesloten. Door gebruik te 
maken van de website verklaart u dit reglement gelezen te hebben en zich akkoord te verklaren met de inhoud van 
dit reglement.
Vragen
Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u een e-mail sturen aan: info@vinosyvinhos.nl


