ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS
Overeenkomstig artikel 10 van de Spaanse wet 34/2002 van 11 juli, op de diensten van de
informatiemaatschappij en elektronische handel, stellen wij u de volgende gegevens ter
beschikking:
El Pastoret de la Segarra S.L. is gevestigd te P.I. Bosc Ferran z/n, met fiscale identificatiecode (CIF)
ESB-25272832. Het bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van Lleida, deel 73, vel 71,
blad L1299, aantekening 1.
Op de website www.pastoret.com vindt u informatie over de producten die door Pastoret worden
geproduceerd en onder andere informatie met betrekking tot het bedrijf.
De belangrijkste doelstelling hiervan is klanten en het algemene publiek informatie te verschaffen
over het bedrijf, de producten en de diensten die worden aangeboden.

PRIVACYBELEID EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Gevolg gevend aan het bepaalde in de privacywetgeving, informeren wij de gebruiker dat alle
persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden, zullen worden opgenomen in een bestand met als
enig doel deze gegevens te bewaren en te gebruiken om contact op te nemen over eventuele
opmerkingen of aanbevelingen die de gebruiker ons heeft gegeven.
Wij informeren u tevens dat als u interesse heeft, u recht hebt op een bevestiging over het bestaan
of niet bestaan van de verwerking van uw persoonsgegevens, toegang, wijziging, vernietiging,
beperking of verzet tegen de verwerking van deze gegevens.
Om beroep te maken op de rechten die u zijn verleend als eigenaar van de persoonsgegevens, kunt
u contact opnemen per e-mail via pastoret@pastoret.com of per post naar Pastoret, P.I. Bosc
Ferran S / n, 25270 Sant Guim de Freixenet.
De betrokkene heeft

het recht om een bezwaar in te dienen bij het agentschap voor

gegevensbescherming als toezichthoudende autoriteit.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
De voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website zijn onderworpen aan het
geldende recht en het beginsel van goede trouw, waarbij de gebruiker zich verplicht om correct
gebruik van de website te maken. Gedrag dat tegen de wet of tegen de rechten of belangen van
derden ingaat is niet toegestaan.
Door de website van www.pastoret.com te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt
gelezen en gaat u akkoord met deze voorwaarden en met de aanvullende bepalingen in de wet- en
regelgeving die hierop van toepassing is. Als u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met deze
voorwaarden, verzoeken wij u geen verder gebruik te maken van deze website.
Meldingen en/of klachten zijn alleen geldig door middel van schriftelijke kennisgeving en/of
aangetekende post.

AANSPRAKELIJKHEID
El Pastoret de la Segarra S.L. stelt zich niet aansprakelijk voor de informatie en inhoud
opgeslagen in forums, sociale media of anderszins waarmee derden zelfstandig inhoud op de
website van de provider kunnen publiceren.
Met inachtneming van art. 11 en 16 van de Spaanse wet op de diensten van de
informatiemaatschappij en elektronische handel, verbindt El Pastoret de la Segarra S.L. zich ertoe
om enige inhoud te verwijderen of te blokkeren die strijdig kan zijn met de nationale of
internationale wetgeving, die de rechten van derden kunnen schaden of die tegen het fatsoen en
de openbare orde ingaan.
Evenmin is het bedrijf aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of een foutieve
configuratie van software die op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd. Alle
aansprakelijkheid voor eventuele technische fouten of storingen die optreden wanneer de gebruiker
verbinding maakt met het internet, wordt van de hand gewezen. Evenmin kan worden gegarandeerd
dat de toegang tot de website zonder onderbrekingen of fouten zal verlopen.
Verder behoudt El Pastoret de la Segarra S.L. zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van
de website bij te werken, te wijzigen of te verwijderen, alsmede de configuratie of presentatie
ervan, zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

Wij informeren u dat alle prijzen die op onze website worden weergegeven slechts ter oriëntatie
dienen. Als gebruikers precies willen weten wat de prijs is en of er op dat moment voor het product
een aanbieding geldt, dienen zij zich naar een van de winkels te begeven waar de producten van El
Pastoret de la Segarra S.L. worden verkocht.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM
El Pastoret de la Segarra S.L. is de eigenaar van alle rechten op de software van de digitale
publicatie alsmede van de industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
de inhoud, behalve van de rechten op producten en diensten van een openbaar karakter die geen
eigendom van het bedrijf zijn.
Geen enkel materiaal gepubliceerd op deze website mag worden gereproduceerd, gekopieerd
of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van El Pastoret de la Segarra S.L.
Alle informatie die via de website wordt ontvangen, zoals opmerkingen, suggesties of ideeën,
wordt geacht gratis te zijn overgedragen aan El Pastoret de la Segarra S.L. U moet geen
informatie via de website delen die niet op deze manier kan worden behandeld.
Alle producten en diensten op deze website die GEEN eigendom zijn van El Pastoret de la Segarra
S.L. zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars en worden als zodanig
door ons bedrijf erkend. Deze worden alleen op de website van El Pastoret de la Segarra S.L.
weergegeven voor reclamedoeleinden en om informatie in te zamelen. De desbetreffende eigenaars
kunnen verzoeken om wijziging of verwijdering van de informatie die hun eigendom is.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Spaanse recht. Voor enige geschillen
die kunnen voortvloeien uit de website of de activiteiten die daarop plaatsvinden, onderwerpen de
partijen zich aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Lleida, waarbij de gebruikers uitdrukkelijk
afzien van enig ander rechtsgebied dat op hen van toepassing kan zijn.

COOKIEBELEID
El Pastoret de la Segarra S.L. kan cookies gebruiken als gebruikers de website bezoeken, zelf
of via derden die zijn ingeschakeld om meetdiensten te leveren. Cookies zijn kleine
bestandjes die via een webservice naar de browser worden verzonden om de activiteiten van
de gebruiker tijdens het bezoek aan de website te registreren.
De gebruikte cookies worden alleen aan anonieme gebruikers en hun computers gekoppeld en de
cookies zelf bieden geen toegang tot de persoonsgegevens van de gebruikers.
Door het gebruik van cookies kan de server van de website de webbrowser van de gebruikers
herkennen om het bezoek aan de website soepeler te laten verlopen. Cookies worden ook
gebruikt om bezoekersaantallen en verkeersparameters te meten en het proces en aantal bezoeken
te controleren.
Gebruikers hebben de mogelijkheid om de browser zo in te stellen dat bij ontvangst van
cookies een melding wordt weergegeven en dat deze niet op de computer worden
geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.
Voor het gebruik van de website is het niet nodig dat de gebruiker akkoord gaat met de installatie
van cookies die naar de website worden verzonden of door derden die namens de website
handelen. De gebruiker moet dan echter wel iedere keer inloggen voor het gebruik van elk van de
diensten waarvoor registratie verplicht is.
Overigens zijn de cookies tijdelijk, met als enige doel volgende bezoeken gemakkelijker te laten
verlopen. In geen enkel geval zullen cookies worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen.

