Welkom bij Hidalgo Bags & More. Dit beleid is van
toepassing op u, de gebruiker van deze website en
Hidalgo Bags & More, de eigenaar en aanbieder van
deze website. Dit beleid is van toepassing op ons
gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld met betrekking tot uw gebruik van de website
en alle services of systemen daarin.
Definities en interpretaties
In dit beleid hebben de volgende termen de volgende
betekenis:
“inhoud” betekend alle teksten, afbeeldingen, audio,
video, software, gegevens compilaties en elke andere
vorm van informatie die kan worden opgeslagen op
een computer die wordt weergegeven op of deel
uitmaakt van deze website: “Cookie” cookies worden
alleen gebruikt voor interne sessie-gegevens. Er is
geen gebruikslogin op onze site, dus er worden geen
persoonlijke gegeven over gebruik op onze site
opgeslagen.
“Gegevens” berekend gezamenlijk alle informatie die
u indient op de website. Dit omvat, maar is niet
beperkt tot, informatie die wordt verstrekt via een van
onze Service of Systemen. “Service” betekend alle
online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of informatie die Hidalgo Bags & More via de website nu of in
de toekomst ter beschikking stelt.
“Systeem” betekend elke online communicatie-infrastructuur die Hidalgo Bags & More nu of in de
toekomst beschikbaar stelt via de website. Dit omvat,
maar is niet beperkt tot, web gebaseerde e-mail,
nieuwsbrieven en e-maillinks.
“Gebruiker”/ “Gebruikers” betekend elke derde partij
toegang tot de website heeft en niet in dienst is van
Hidalgo Bags & More en handelt in de uitoefening
van hun functie. “Gebruiker”/ “Gebruikers” verwijst
naar de website die u op dit moment gebruikt. en alle
sub domeinen van deze site tenzij uitdrukkelijk
uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.
Gegevens die kunnen worden verzameld
-Naam
-Geboorte datum
-Geslacht
-Functietitel
-Beroep
-Contactgegevens zoals postadressen, e-mailadressen en telefoonnummers
-Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
-Financiële informatie zoals credit/debit kaartnummer
-IP adressen (automatisch verzameld)
-Type en versie van webbrowser (automatisch verzameld)
-Een lijst van de URL’s die begint met een verwijzende site, uw activiteit op deze website en de website
waar u naartoe gaat (automatisch verzameld)
-Cookie informatie
Ons gebruik van gegevens
Persoonlijke gegevens die u indient, worden door
Hidalgo Bags & More bewaard zolang u die op de
website aangeboden services en systemen gebruikt.
Gegevens die u kunt indienen via een communicatiesysteem dat wij verstreken, kunnen voor een lange
periode van maximaal 5 jaar worden bewaard.
Tenzij we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om dit
te doen, zullen uw gegevens niet aan derden worden
bekengemaakt. Dit omvat onze gelieerde en/of ander
bedrijven binnen onze groep.
Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd alle of bovenstaande gegevens nodig hebben om u de best
mogelijke service en ervaring te bieden bij het
gebruik van onze website. Gegevens kunnen met
name de volgende redenen door ons worden
gebruikt:
-interne administratie
-verbetering van onze producten/diensten

-verzenden per e-mail van promotiemateriaal dat voor
u van belang kan zijn
-contactpersoon voor marktonderzoek doeleinde die
kan worden gedaan via e-mail, telefoon of post.
Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de
website aan te passen of bij te werken.
Website en diensten van derden
Hidalgo Bags & More kan van tijd tot tijd gebruik
maken van de diensten van andere partijen voor het
behandelen van zaken die kunnen bestaan uit, maar
niet beperkt tot, betalings-afhandeling, levering van
gekochte artikelen, zoekmachine--faciliteiten, reclame
marketing. De aanbieders van dergelijke services
hebben wel toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens die door de gebruiker van de website worden
verstrekt. Gegevens die door dergelijke partijen
worden gebruikt, worden allen gebruikt in de mate die
door de hen wordt vereist voor het uitvoeren van de
services die wij vragen. Elk gebruik voor andere
doeleinden is ten strengste verboden.
Toegang tot uw gegevens beheren
waar u ook gegevens dient in te dienen, u krijgt de
mogelijkheid om ons gebruik van ie gegevens te
beperken dor een e-mail te sturen naar info@hidalgo.nl. Dit kan het volgende omvatten:
-gebruik van gegevens voor de directe marketingdoeleinde
-gegevens delen met derden
Uw recht om informatie achter te houden
U kunt bepaalde gedeelten van de website openen
zonder enige gegevens te verstrekken. Om alle
beschikbare services en systemen op de website te
gebruiken, moet u mogelijk bepaalde persoonlijke
gegevens of andere gegevens opgeven.
Toegang tot uw eigen gegevens
U hebt het recht om een kopie van uw persoonlijke
gegevens te vragen tegen betaling van een kleine
vergoeding
Veiligheid
Gegevensbeveiliging is van groot belang bij Hidalgo
Bags & More en ter bescherming van uw gegevens
hebben we geschikte fysieke, elektronische en
bestuurlijke procedure ingevoerd om gegevens veilig
te stellen.
Cookies
Hidalgo Bags & More kan cookies op uw computer
plaatsen. Dit is echter alleen voor interne sessiegegevens. Er is geen gebruiksaccount en daaro hebben
we geen privégegevens over gebruikers op onze
website.
Een cookie is een klein bestand dat zich op de harde
schijf van uw computer bevindt vaak een anonieme
unieke ID bevat en alleen toegankelijk is voor de
website die het daar heeft geplaats, niet voor andere
websites.
U mag cookies verwijderen, maar u kunst mogelijk
informatie verliezen waardoor u sneller toegang krijgt
tot de website. U kunst ervoor kiezen om cookies in
uw webbrowser in of uit te schakelen. Uw browser
accepteert standaard cookies, maar dit kan worden
gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het
helpmenu in uw browser.
Wijzigingen in dit beleid
Hidalgo Bags & More behoudt zich het recht voor om
dit privacy Beleid te wijzigen zoals wij dit van tijd tot
tijd nodig achten of indien dit wettelijk vereist is. Alle
wijzingen worden onmiddellijk op de website geplaats
en wordt geacht de voorwaarden van het beleid te
hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen
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