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Aviso Legal e Política de Privacidade 

1. Informação legal e aceitação 
 

Estes regulamentos regem o uso do serviço do portal da Internet (doravante 'Portal') que 

a WINTERHALTER IBERICA, SL disponibiliza para usuários da Internet. 
 

A WINTERHALTER IBERICA, SL com sede na Calle Diderot, 48, PI Guadalhorce, 

29004, Málaga, Málaga. Telefone: 952247600. E-mail: info@winterhalter.es e NIF 

B92282029. 
 

O acesso ao site é gratuito, exceto relativamente ao custo da conexão através da rede 

de telecomunicações fornecidos pelo fornecedor de acesso contratado pelos usuários. 

Alguns serviços são exclusivamente para os nossos clientes e o seu acesso é restrito. 
 

A utilização do Portal atribui a condição de usuário do Portal (doravante, o 'Usuário') e 

implica a aceitação de todas as condições contidas neste Aviso Legal. A prestação do 

serviço do Portal é limitada no tempo para o momento em que o usuário estiver 

conectado ao Portal ou qualquer um dos serviços que são prestados através deste. 

Portanto, o usuário deve ler atentamente este Aviso Legal de cada vez que pretender 

utilizar o Portal, já as condições de utilização contidas neste aviso legal podem mudar. 
 

Alguns serviços do Portal acessíveis aos usuários da Internet ou exclusivos para clientes 

WINTERHALTER Ibérica, SL, podem estar sujeitos a determinadas condições, 

regulamentos e instruções, se for o caso, substituem, completam e / ou modificam este 

Aviso Legal e eles devem ser aceites pelo usuário antes da prestação do serviço 

relevante. 
 

2. Propriedade intelectual 
 

Todo o conteúdo do Portal, entendido como incluindo mas não limitado a texto, 

fotografias, gráficos, imagens, ícones, tecnologia, software, links e outros conteúdos 

audiovisuais ou de som, bem como desenho gráfico e códigos fonte (doravante, o 

"conteúdo “) é propriedade intelectual da WINTERHALTER IBERICA SL ou de terceiros, 

sem que possa entender-se serem cedidos implícitamente a nenhum usuário dos 

direitos de exploração pela legislação em vigor sobre a propriedade intelectual sobre 

eles, exceto aqueles que são estritamente necessárias para a utilização do Portal. 
 

Marcas comerciais, nomes comerciais ou logotipos são de propriedade da 

WINTERHALTER IBERICA, SL ou de terceros, não podendo ser interpretado que o  

acesso  ao site  confira quaisquer direitos sobre as marcas comerciais citadas, nomes e 

/ ou sinais distintivos. 

 

 

3. Termos de uso do portal 
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3.1 Geral 
 

O Usuário compromete-se a fazer uso adequado do Portal de acordo com a Lei 

e este Aviso Legal. O Usuário responderá contra a WINTERHALTER IBERICA, 

SL ou contra terceiros por quaisquer danos que possam surgir como resultado 

da violação desta obrigação. 
 

É expressamente proibido usar o Portal para fins prejudiciais à propriedade ou 

interesses da WINTERHALTER IBERICA, SL ou de terceiros, ou que de 

qualquer outra forma sobrecarregue, danifique ou desative as redes, servidores 

e outros equipamentos de informática (hardware) ou produtos e aplicações ( 

software)  da WINTERHALTER IBERICA, SL ou de terceiros. 
 

3.2 Conteúdo 
 

O Usuário concorda em usar o conteúdo de acordo com a Lei e este Aviso Legal, 

bem como outras condições, regulamentos e instruções que poderia ser de 

aplicação em conformidade de acordo com as disposições da cláusula 1. 
 

Com carácter meramente enunciativo, o usuário de acordo com a legislação 

vigente deverá abster-se de: 

Reproduzir, copiar, distribuir, disponibilizar, comunicar publicamente, 

transformar ou modificar o conteúdo, exceto conforme permitido por lei ou 

expressamente autorizados por WINTERHALTER IBERICA, SL ou por quem 

detenha os direitos de propriedade de exploração dos mesmos. 
 

Reproduzir ou copiar para uso privado os Conteúdos que possam ser 

considerados como Software ou banco de dados de acordo com a legislação em 

vigor sobre a propriedade intelectual e de comunicação pública ou 

disponibilização a terceiros quando estes actos impliquem necessariamente a 

reprodução por parte do usuário ou de terceiros. 
 

Extrair e / ou reutilizar a totalidade ou uma parte substancial dos conteúdos do 

portal, bem como as bases de dados que WINTERHALTER IBERICA, SL 

disponbolize aos usuários. 

3.3 Formulários de recolha de dados 
 

Não obstante o disposto na cláusula 5 do presente Aviso Legal, bem como as 

políticas de privacidade acessíveis a partir do Portal, que podem  
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ser aplicáveis em qualquer momento, a utilização de determinados serviços ou 

pedidos da WINTERHALTER IBERICA, SL está condicionada à conclusão do 

registo do utilizador correspondente. 

Todas as informações fornecidas pelo Usuário através dos formulários do Portal 

ou qualquer outro devem ser verdadeiras. Para este fim, o Usuário garante a 

autenticidade de todos os dados fornecidos e manter a informação fornecida aos 

WINTERHALTER IBERICA, SL perfeitamente atualizado para que ele 

corresponda a todo o momento à situação real do usuário. Em qualquer caso, o 

usuário será o único responsável por quaisquer declarações falsas ou imprecisas 

que existam, e que causem danos à WINTERHALTER IBERICA, SL ou outros 

pelas informações prestadas. 
 

3.4 Introdução de “links” no Portal 
 

O usuário da Internet que queira introduzir “links” a partir dos seus próprios sites 

para este Site devem cumprir as condições listadas abaixo sem que o 

desconhecimento das mesmas evite responsabilidades decorrentes da Lei: 
 

A ligação só vai ligar à home page ou página inicial do Portal, mas não a poderá 

reproduzir em qualquer forma (links on-line, copiar texto, gráficos, etc). 

Será proibido, de acordo com a legislação aplicável e em vigor a qualquer 

momento, estabelecer “frames” ou “macros” de qualquer tipo que envolvem o 

Portal ou permitam a exibição de conteúdo através de diferentes endereços da 

Internet às do Portal e, de qualquer caso, quando vistos em conjunto com 

conteúdo fora do portal de modo que: (I) provoca, ou pode causar confusão ou 

induzir em erro os usuários sobre a verdadeira origem do serviço ou conteúdo; 

(II) envolve um ato de comparação ou imitação desleal; (III) serve para explorar 

a reputação marca e prestígio de WINTERHALTER Ibérica, SL; ou (IV) de 

qualquer outra forma que seja proibido por lei. 
 

Não se farão nos sites onde conste o “link” nenhumas manisfestações falsas, 

imprecisas ou incorretas sobre WINTERHALTER IBERICA, SL, seus sócios, 

funcionários, clientes ou referentes à qualidade dos serviços prestados. 
 

Em nenhum caso deve ser expresso na página onde o link está localizado que a 

WINTERHALTER IBERICA, SL tenha autorizado a inclusão do link ou de outra 

forma patrocina, colabora, verifica ou supervisiona os serviços do remetente. 
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É proibido usar qualquer nome, gráfico ou marca mista ou qualquer outro sinal 

distintivo de WINTERHALTER IBERICA, SL dentro da página do remetente, 

exceto conforme permitido por lei ou expressamente autorizados pela 

Winterhalter IBERICA, SL e onde for permitido, nestes casos, um “link” direto 

para o Portal da forma prevista nesta cláusula. 
 

A página que contém o “link” deve cumprir a lei e não pode, sob quaisquer 

circunstâncias fornecer ou efectuar o “link” para conteúdo próprio ou de terceiros 

que: (i) sejam ilegais ou contrários à moral e aos bons costumes (pornográficos, 

violentos, racial, etc); (Ii) induzam ou possam induzir o usuário a falsa impressão 

de que WINTERHALTER Ibérica, SL apoia, suporta, adere ou de qualquer forma 

suporta, idéias, declarações ou expressões, legais ou ilegais, do remetente; (III) 

sejam inadequadas ou irrelevantes para a atividade de WINTERHALTER 

IBERICA, SL, tendo em vista o lugar, conteúdo e tema do site do remetente. 
 

4. Exclusão da responsabilidade 
 

4.1 Informações 
 

O acesso ao Portal não implica a obrigação da WINTERHALTER IBERICA, SL 

de verificar a veracidade, exatidão, adequação, integridade e actualidade das 

informações fornecidas através do Portal. O conteúdo desta página é geral e não 

constitui de modo algum a prestação de serviços ou aconselhamento jurídico de 

qualquer tipo, logo esta informação é insuficiente para a tomada de decisões 

pessoais ou de negócios pelo usuário. 
 

A WINTERHALTER IBERICA, SL não é responsável pelas decisões tomadas a 

partir das informações fornecidas no Portal ou danos causados ao usuário ou 

terceiros para ações que são baseadas apenas em informações obtidas no 

Portal. 
 

4.2 Qualidade do serviço 
 

O acesso ao Portal não implica a obrigação de WINTERHALTER IBERICA, SL 

para controlar a ausência de vírus, worms ou outro elemento prejudicial ao 

computador. Cabe ao usuário, em qualquer caso, a disponibilidade de 

ferramentas adequadas para a detecção e desinfecção de programas 

informáticos nocivos. 
 

A WINTERHALTER IBERICA, SL não é responsável pelos danos aos 

computadores dos utilizadores ou de terceiros durante a prestação do serviço do 

Portal. 

 

 

 

 

4.3 A disponibilidade do serviço 
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O acesso ao Portal requer serviços e fornecimentos de terceiros, incluindo a 

transmissão através de redes de telecomunicações cuja fiabilidade, qualidade, 

continuidade e funcionamento não depende da WINTERHALTER IBERICA, 

SL portanto, os serviços prestados através do Portal podem ser suspensos, 

cancelados ou ficarem inacessíveis, antes ou simultaneamente com a prestação 

do serviço de Portal. 
 

A WINTERHALTER IBERICA, SL não é responsável por danos de qualquer 

espécie causados ao usuário resultante de falhas ou desconexões nas redes de 

telecomunicações que produzem a suspensão, cancelamento ou interrupção do 

serviço do Portal para a prestação do mesmo ou de caracter anterior. 
 

4.4 Conteúdo e serviços ligados através do Portal 
 

O serviço inclui o acesso ao portal com “link”, diretórios e até mesmo procurar 

“links” que permitem ao utilizador aceder a outros sites da Internet e portais 

(doravante, 'Linked Sites'). Nestes casos, WINTERHALTER IBERICA, SL atua 

como prestadora de serviços intermédios nos termos do artigo 17 da Lei 34/2002 

de 12 de Julho, a Sociedade da Informação Serviços e Comércio Eletrônico 

(LSSI) e apenas será responsável pelos conteúdos e serviços prestados nos 

locais referenciados na medida em que esteja consciente da ilegalidade e não 

tenha desativado o “link” com a devida diligência. No caso em que o usuário 

considerar que exista um conteúdo ilegal ou inapropriado no site com “link” pode 

informar a WINTERHALTER IBERICA, SL 
 

Em qualquer caso, a existência de locais referenciados pressupõem a existência 

de acordos com os gerentes ou proprietários dos mesmos, ou recomendação, 

promoção ou identificação de WINTERHALTER IBERICA, SL com 

demonstrações, conteúdo ou serviços prestados. 
 

A WINTERHALTER IBERICA, SL não conhece os conteúdos e serviços dos 

locais referenciados e, portanto, não é responsável por danos causados pela 

ilegalidade, qualidade, indisponibilidade, erro e inutilidade do conteúdo e / ou 

serviços dos locais referenciados ou para quaisquer outros danos não 

directamente atribuíveis à WINTERHALTER Ibérica, SL 
 

5. Protecção de Dados Pessoais 
 

Política Geral de Proteção de Dados Pessoais WINTERHALTER IBERICA, SL 

Quem é responsável pelo processamento dos seus dados? 
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Identidade: WINTERHALTER IBERICA, SL 
 

Morada para correspondência: Calle Diderot, 48, PI Guadalhorce, 29004, 

Málaga, Espanha.  

Contato do Escritório de Proteção de Dados: info@winterhalter.es 

Como tratamos os seus dados? 
 

Em conformidade com as disposições da legislação em vigor sobre a protecção de 

dados, e no contexto do novo quadro regulamentar estabelecido nos termos do 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril 2016 

sobre a protecção das pessoas relativamente ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados (doravante, o "Regulamento Geral") e legislação nacional 

sobre o caráter de proteção de dados pessoal, informamos que os dados pessoais que 

você fornecer (doravante "dados"), serão processados pela WINTERHALTER IBERICA, 

SL, com sede na Calle Diderot, 48, PI Guadalhorce, 29004, Málaga, Espanha. Telefone: 

952 247 600. 
 

Declara que as informações e dados fornecidos são precisos e verdadeiros, reservando-

se a WINTERHALTER IBERICA, SL ao direito de negar o serviço para os interessados 

que tenham prestado informações falsas, sem prejuízo, podendo-se iniciar uma acção 

judicial. É o único responsável por quaisquer declarações falsas ou imprecisas feitas e 

dos danos que possa causar à WINTERHALTER IBERICA, SL ou a terceiros. 
 

Todos os campos dos formulários do site serão de preenchimento obrigatório, de modo 

que a omissão de qualquer um desses campos pode tornar impossível para nós 

satisfazer o seu pedido, a menos que o campo seja de preechimento voluntário. 
 

Os dados pessoais serão tratados com o grau de protecção exigido legalmente para 

evitar qualquer perda, alteração ou que acesso não autorizado ocorre. 
 

Se por alguma forma vai nos fornecer dados pessoais de outras pessoas, nós avisamos 

que você deve fazer com o seu consentimento e ter adicionado informado 

antecipadamente sobre o conteúdo desta Política de Privacidade. Também 

WINTERHALTER IBERICA, SL compromete-se a fornecer a terceiros cujos dados você 

nos fornecer informações que era pertinente, nos termos do artigo 14 do Regulamento 

Geral. 
 

Se você tiver alguma dúvida sobre a protecção dos dados de contacto entre o Escritório 

de Proteção de Dados WINTERHALTER IBERICA, SL via e-mail info@winterhalter.es. 
 

Para que finalidade ea legitimidade tratar os seus dados pessoais? 
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Em geral, os seus dados serão tratados por WINTERHALTER IBERICA, SL para 

cumprir as seguintes finalidades: 

1. Gerir o seu relacionamento com WINTERHALTER IBERICA, SL: 

WINTERHALTER IBERICA, SL vai processar os seus dados para o 

gerenciamento de sua relação com a entidade, incluindo este tratamento o 

desenvolvimento de qualquer operação necessária para mantê-la. 
 

2. Organização dos serviços e eventos: WINTERHALTER IBERICA, 

SL organiza sorteios, concursos e eventos promocionais. Nestes casos, a 

pessoa que quer participar, será registrado voluntariamente pelo preenchimento 

dos formulários WINTERHALTER Ibérica, SL disponíveis para esta finalidade. 

WINTERHALTER IBERICA, SL irá tratar as informações obtidas através das 

formas de participação nestes serviços e eventos, a fim de gerenciar a 

participação do interessado e publicação dos prêmios, ou qualquer informação 

adicional que seja necessária, no caso que apropriado. Este tratamento só será 

feito se WINTERHALTER IBERICA, SL tem o consentimento da pessoa em 

causa. 
 

3. Gestão de petições e solicitações: A fim de que WINTERHALTER 

IBERICA, SL pode lidar com esses pedidos e solicitações que você começa nos 

WINTERHALTER IBERICA, SL tratará as informações que você fornecer .. Esta 

informação permitirá WINTERHALTER IBERICA, SL para dar uma resposta a 

eles, e fazer soluções disponíveis que se encaixam às suas necessidades. 

WINTERHALTER IBERICA, compromete-SL para tratar os dados obtidos e 

fornecido por você. Como estas são necessárias para a finalidade descrita. 
 

4. Envio de newsletters e revistas: WINTERHALTER Ibérica, SL realizada 

por ambos os meios ordinários e eletrônicos, o envio de newsletters e revistas, 

bem como informações sobre as atividades e serviços WINTERHALTER Ibérica, 

SL, enquanto você está lá. consentido este tratamento. 
 

Sempre que este tratamento é realizado eletronicamente, encontrará legitimada 

em satisfazer interesses legítimos dos WINTERHALTER IBERICA, SL, nos 

termos do artigo 21 da Lei 34/2002 de 11 de Julho, os serviços sociedade da 

informação e do comércio electrónico, bem como regulamentos europeus de 

comunicações electrónicas comerciais. Em todas as vezes que você pode opor-

se a este tratamento através do contato dados Office Protection of 

WINTERHALTER IBERICA, SL no e-mail mencionado acima. 
 

Este tratamento é baseado no interesse legítimo da WINTERHALTER IBERICA, 

SL, a fim de melhorar os nossos procedimentos, podemos nos dirigir 

  para Você. Para saber o seu nível de satisfação com eles, para que possamos 
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melhorar essas questões que exigem-lo para sua maior satisfação. Você. 

Sempre pode opor-se a receber tal comunicação através do contato dados Office 

Protection of WINTERHALTER IBERICA, SL no e-mail mencionado acima. 
 

5. Inquéritos a clientes ou potenciais clientes: A fim de verificar a qualidade 

dos procedimentos de comunicação WINTERHALTER Ibérica, SL, do tratamento 

que oferecemos, bem como produtos e serviços que fornecemos Winterhalter 

IBERICA, SL pode realizar pesquisas de satisfação. 
 

Este tratamento é baseado no interesse legítimo da WINTERHALTER IBERICA, 

SL A fim de melhorar os nossos procedimentos, podemos ir para você. Para 

saber o seu nível de satisfação com eles, para que possamos melhorar as 

questões que necessitam dele para sua maior satisfação. Você. Sempre pode 

opor-se a receber tal comunicação através do contato dados Office Protection of 

WINTERHALTER IBERICA, SL no e-mail mencionado acima. 
 

6. Comunicação de dados pessoais a terceiros parceiros e patrocinadores: 

WINTERHALTER IBERICA, SL pode, na ocasião, para comunicar os seus dados 

pessoais a parceiros e patrocinadores para o desenvolvimento de atividades 

comerciais por eles (via e-mail, correio, fax, SMS , e-mail e quaisquer meios 

electrónicos) de carácter geral ou adaptadas às suas características pessoais, 

contanto que você. consentiu através do formulário criado para o efeito. 

Informamos também que pode opor-se e / ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento para este tratamento. 
 

• . No caso de você é um cliente de WINTERHALTER IBERICA, SL, 

WINTERHALTER IBERICA, SL irá processar seus dados para as seguintes finalidades 

uma adição: 

1. Gestão de relacionamento com o cliente, incluindo econômica, contábil, 

fiscal e de gestão administrativa, incluindo: WINTERHALTER IBERICA, SL irá 

processar seus dados para gerir o seu estado cliente, incluindo este tratamento, 

modificação e / ou atualização dados, troca de dados pessoais, mudando conta 

bancária, fotografias de atualização, aplicação duplicado, pagamentos de 

rastreamento. 
 

2. Da mesma forma os seus dados serão tratados para reclamações e / ou 

sugestões de gerenciamento de aplicativos. 

3. WINTERHALTER IBERICA, SL tratará as informações que você 

fornecer, incluindo o que poderia ser obtido a partir de navegação através do 

Web Site. Esta informação permitirá WINTERHALTER IBERICA, SL conhecer o 

seu perfil, para que possamos efetuar-lhe melhores ofertas, e colocar o seu 

mailto:info@winterhalter.es
http://www.winterhalter.es/


Winterhalter Iberica | C / Diderot, 48 29004 
Malaga 

952247600 
info@winterhalter.es 
www.winterhalter.es 

 

 

informações disponíveis que possam ser de interesse sobre eventos e atividades 

organizadas pela WINTERHALTER IBERICA, SL WINTERHALTER IBERICA, 

SL compromete-se a tratar os dados obtidos e fornecidos por você para manter 

seu status de cliente e relacionamento com WINTERHALTER IBERICA, SL, 

desde que esses dados sejam necessários para a finalidade descrita. 
 

• . Além disso, no caso de você parte de alguns dos nossos boletins de subscrição 

ou pedidos de informação, vamos tratar os seus dados para as seguintes finalidades 

uma adição: 
 

1. Envio de newsletters, revistas e comunicações Programa Fidelidade: 

Nós também informá-lo de que seus dados podem ser tratados para mantê-lo 

informado sobre as atividades e procedimentos relacionados com o seu estatuto 

como um candidato, as últimas notícias e eventos organizados por 

WINTERHALTER IBERICA , SL e, ocasionalmente, WINTERHALTER IBERICA, 

SL realizada por ambos os meios ordinários e eletrônicos, o envio de newsletters 

e revistas, bem como informações sobre as actividades e serviços, enquanto o 

oposto de usuário não foi ao seu tratamento. Este tratamento é baseado em um 

interesse legítimo de WINTERHALTER IBERICA, SL em relação à necessidade 

de manter a pessoa informada sobre os benefícios exclusivos que derivam da 

sua participação no programa de fidelidade. 
 

2. De acordo com o acima, desde que este tratamento seja realizado 

electronicamente, e refere-se a produtos e serviços relacionados com 

WINTERHALTER Ibérica, SL, ele será legitima em satisfazer interesses 

legítimos de WINTERHALTER Ibérica, SL, sob as disposições do artigo 21 da 

Lei 34/2002 de 11 de Julho, os serviços da sociedade da informação e do 

comércio electrónico, bem como o regulamento europeu de comunicações 

comerciais electrónicas. O utilizador pode opor-se a qualquer momento, para 

este tratamento. 
 

3. O não cumprimento das condições gerais do Programa de Fidelidade: 

Além disso, WINTERHALTER IBERICA, SL pode proceder para tratar suas 

informações pessoais, a respeito do uso indevido do Programa de Fidelidade, a 

fim de processar sua baixa e cancelamento do mesmo, e / ou meios 

promocionais, e para encerrar o gozo dos benefícios e / ou benefícios especiais, 

nos termos previstos nas condições gerais do Programa de Fidelidade. 

WINTERHALTER IBERICA, SL vai realizar este tratamento, a fim de garantir o 

bom desenvolvimento de seu relacionamento com o usuário, não excedendo em 

qualquer caso o alcance desse propósito, e agindo em estrita conformidade com 

a lei. 
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• Finalmente, no pressuposto de que você. Vai registrar em qualquer um dos sites 

oficiais da WINTERHALTER IBERICA, SL, ou as formas que WINTERHALTER 

IBERICA, ofertas SL, WINTERHALTER IBERICA, 

SL irá processar seus dados para as seguintes finalidades uma adição: 
 

1. Gerenciamento de usuários de alta e baixa registos: Para que 

WINTERHALTER IBERICA, SL pode gerenciar todos os altos e baixos de 

registros de usuário que são feitas através de qualquer forma ou Aplicativo Web 

site que torna disponível e, quando apropriado, WINTERHALTER IBERICA, SL 

tratará as informações que você fornecer, incluindo o que pode ser obtido por 

qualquer site da web Aplicativo ou Forma web que é disponibilizado. Esta 

informação permitirá WINTERHALTER IBERICA, SL conhecer o seu perfil, para 

que possamos efetuar você melhores ofertas e disponibilizar informações que 

possam ser de interesse sobre eventos e atividades organizadas pela 

WINTERHALTER IBERICA, SL WINTERHALTER IBERICA, compromete-SL 

para tratar e dados fornecidos por você. 
 

2. através da segmentação em grupos diferentes em relação a padrões 

comuns. Este tratamento só será feito se WINTERHALTER IBERICA, SL tem o 

consentimento da pessoa em causa. 
 

3. Este site usa o Google Analytics, um serviço de análise web da Google 

Inc. ( "Google"). Google Analytics utiliza os chamados cookies, arquivos de texto 

que são armazenados no seu computador e permitem uma análise do uso que 

você faz da página. As informações criadas pelo cookie acerca da sua utilização 

deste site é normalmente armazenado em um servidor do Google nos EUA. UU. 

Caso a opção de tornar anónima a IP neste website é verificado, o endereço IP 

será encurtado de antemão pelo Google nos Estados membros da União 

Europeia ou outros estados contratuais do Acordo sobre o Espaço Económico 

Europeu. Apenas em casos 
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endereço IP excepcional é transmitida para um servidor completo nos EUA. UU. 

e é encurtado lá. Por despacho do site do operador, o Google vai usar esta 

informação para avaliar a sua utilização do website, compilando relatórios sobre 

a atividade do site e outros usos deste site e serviços relacionados à Internet 

para informar o operador deste site. O endereço IP transmitido ao Google 

Analytics através de seu navegador não será adicionado a outros dados do 

Google 
 

Você pode desativar o armazenamento de cookies via configurações do seu 

navegador. Recordamos que, neste caso, não é possível acessar todos os 

recursos deste site. Você também pode parar a transferência e recolha de dados 

criados pelo cookie e relacionados ao seu uso do website (incluindo o seu 

endereço IP) e processamento pelo Google fazendo o download do seguinte 

plug-in a partir do seguinte link: 
 

tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
 
 

Como podemos garantir a segurança dos seus 
dados? 

 

WINTERHALTER IBERICA, SL mantém medidas de segurança para proteger os dados 

pessoais de acordo com o conteúdo das disposições do PIBR, e estabeleceu todos os 

meios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mau uso, alteração, acesso não 

autorizado e roubo os dados fornecidos. 
 

Como os dados serão processados menores? 
 

WINTERHALTER IBERICA, SL não coletar ou processar dados pessoais ao abrigo de 

14 (quatorze) anos, sem cumprir plenamente as exigências dos regulamentos aplicáveis 

de protecção de dados em matéria de cumprimento do dever de informar e obter os 

consente que se revelem necessárias. 
 

Até quando vamos manter seus dados? 
 

Dados pessoais cujo acesso em virtude de sua relação com WINTERHALTER IBERICA, 

SL serão tratados como se revelar necessária para fins de gestão será informado. A 

este respeito, WINTERHALTER IBERICA, SL irá reter dados pessoais, uma vez seu 

relacionamento com você., Devidamente bloqueada durante o período de prescrição 

das acções decorrentes da relação mantida com a pessoa em causa. 
 

Uma vez bloqueado, seus dados estarão inacessíveis para WINTERHALTER IBERICA, 

SL, e não será tratado por ela, exceto para disponibilizar às autoridades públicas, juízes 

e tribunais, para a atenção de potenciais passivos decorrentes dos tratamentos e para 

o exercício e defesa de reivindicações para a Agência de Protecção de dados 

espanhola. 
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Finalmente, e se não tinha retirado o seu consentimento para este fim, WINTERHALTER 

IBERICA, SL manter seus dados, a fim de mantê-lo em produtos, eventos e serviços 

WINTERHALTER Ibérica, SL que possam ser de interesse. 
 

Quem vai obter os seus dados? 
 

WINTERHALTER IBERICA, SL, comunicar dados pessoais para: 
 

1. Os organismos públicos, juízes e tribunais em geral as autoridades 

competentes, sempre que WINTERHALTER IBERICA, SL tem a obrigação legal 

de fornecer. 
 

2. WINTERHALTER IBERICA, SL conta com o apoio de alguns serviços de 

terceiros prestadores de ter acesso aos seus dados pessoais e tratar esses 

dados em nome de WINTERHALTER IBERICA, SL, como resultado de sua 

prestação de serviços. 
 

WINTERHALTER IBERICA, SL segue critérios rigorosos para a seleção de 

prestadores de serviços, a fim de cumprir com suas obrigações em matéria de 

protecção de dados e compromete-se a subscrever a eles o processamento de 

dados respectivo contrato pelo qual impôs-lhes, entre outras, as seguintes 

obrigações: aplicar medidas técnicas e organizativas adequadas; processar 

dados pessoais para os fins acordados e apenas nas instruções documentadas 

WINTERHALTER Ibérica, SL; e excluir ou retornar os dados para 

WINTERHALTER IBERICA, SL uma vez que a prestação de serviços está 

completa. 
 

Quais são os seus direitos quando você nos fornecer os seus dados? 
 

Você. Maio, em relação a esses tratamentos que são baseados em obter o seu 

consentimento, retirar o seu consentimento através do procedimento descrito no 

parágrafo seguinte. 
 

Você. Possam exercer, se desejado, os direitos de acesso, rectificação e supressão de 

dados e solicitar que o tratamento de dados pessoais, se opõem a ela, solicitar a 

portabilidade dos seus dados e não estar sujeito a limitada automatizado decisões 

individuais, enviando uma comunicação escrita ou contactando WINTERHALTER 

IBERICA, SL através do seguinte endereço electrónico: 

susana.romero@winterhalter.es. 
 

Você também pode ir para WINTERHALTER IBERICA, SL por correio no endereço: Rua 

Diderot, 48, PI Guadalhorce, 29004, Málaga, Málaga. Telefone: 952 247 600. 

Antes que autoridade você pode exercitar suas reivindicações? 
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Você. Pode apresentar uma queixa junto do Gabinete do Data Protection 

WINTERHALTER IBERICA, SL, através da direcção susana.romero@winterhalter.es 

,ou na direção da Calle Diderot, 48, PI Guadalhorce, 29004, Málaga, para que possamos 

conhecer os seus direitos nesta matéria. Em qualquer caso, você. Você pode sempre ir 

à Agência de Protecção de Dados espanhola em C / Jorge Juan No. 6, Madrid como 

autoridade de controlo da protecção de dados. 
 

6. Comunicação de atividades ilícitas e inadequada 
 

No caso em que o utilizador ou quaisquer outros usuários da Internet estavam cientes 

de que locais referenciados consulte as páginas cujos conteúdos ou serviços são ilegais, 

prejudiciais, degradante, violentos ou contrários à moral pode entrar em contato 

WINTERHALTER IBERICA, SL indicando o seguinte: 
 

os dados pessoais: nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail; 

Descrição dos fatos que revelam o caráter ilícito ou inapropriada do web site linkado; 

Em caso de violação de direitos, tais como propriedade intelectual, dados pessoais do 

titular dos direitos violados quando alguém que não seja o autor da chamada. Ela 

também deve fornecer o título que atesta a legitimidade do titular dos direitos e, quando 

aplicável, o representante para agir em nome do proprietário, quando alguém que não 

seja o chamador; 
 

Expressar declaração de que as informações constantes da denúncia é precisa. 
 

Recepção por WINTERHALTER IBERICA, comunicação SL acordo com esta cláusula 

não será, de acordo com a LSSI, o conhecimento efetivo das atividades e / ou conteúdos 

indicados pelo chamador. 

Ela também deve fornecer o título que atesta a legitimidade do titular dos direitos e, 

quando aplicável, o representante para agir em nome do proprietário, quando alguém 

que não seja o chamador; declaração expressa de que os contenidaenlareclamaciónes 

informação    

 preciso. 

 
Recepção por WINTERHALTER IBERICA, comunicação SL acordo com esta cláusula 

não será, de acordo com a LSSI, o conhecimento efetivo das atividades e / ou conteúdos 

indicados pelo chamador. 
 

7. legislação 
 

Este Aviso Legal é regido em todas e cada uma de suas cláusulas pela lei espanhola. 

mailto:info@winterhalter.es
http://www.winterhalter.es/
mailto:susana.romero@winterhalter.es
mailto:susana.romero@winterhalter.es

