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Villkor för Isles of Wines Vinklubb 
  

1. Allmänt 
1.1. Isles of Wines vinklubb är öppen för privatpersoner över 20 år. Som medlem blir 

du prenumerant av Isles of Wines nyhetsbrev som skickas via e-post. Du kan när 

du vill avbryta prenumerationen och då även ditt medlemskap i Vinklubben 

genom att skicka ett mail till unsubscribes@islesofwines.se. 

 
1.2. Medlemmar erhåller information om Isles of Wines produktsortiment och 

inbjudningar till aktiviteter relaterade till Isles of Wines produkter. 

 
 

2. Aktiviteter 
1.1. Isles of Wines förbehåller sig rätten att publicera bilder från aktiviteter anordnade 

av Isles of Wines. Vill du inte vara med på publicerade bilder måste du skriftligen 

informera Isles of Wines om detta. 

1.2. Anmälan till aktiviteter som anordnas av Isles of Wines sker via mail, Facebook 

eller Isles of Wines hemsida. Anmälan registreras då betalning har erhållits till 

Isles of Wines. Registrerad betalning är bindande. Anmälan till aktivitet kan ske 

skriftligen via webbplatsen. Vi registrerar din anmälan till aktiviteten när du har 

betalat din avgift. Anmälan är bindande.  

1.3. Om aktivitet som anordnas av Isles of Wines ställs in eller tidpunkt för aktiviteten 

ändras så har du rätt att få pengarna tillbaka om du väljer att inte deltaga vid den 

nya tidpunkten för aktiviteten. 

 
 

3. Personregister 
1.1. Isles of Wines kommer lagra dina adressuppgifter i ett medlemsregister, i syfte 

att kunna nå dig med information. Vi kommer även registrera ditt födelseår i syfte 

att säkra att du är över 20 år. 

1.2. Personuppgiftsansvarig för registret i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) är 

Isles of Wines AB, 559046-2619, Ellahagsvägen 17 187 32 Täby 

1.3. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera dina uppgifter. Isles of 

Wines är skyldigt att rätta eventuella felaktigheter och om du så önskar ta bort 

dina uppgifter från registret. För frågor eller ändringar rörande personuppgifter 

kontakta Isles of Wines genom via mailadress info@islesofwines.se 

1.4. Isles of Wines kommer inte lämna ut adressuppgifterna till andra företag eller 

organisationer. 

http://www.islesofwines.se/
mailto:info@islesofwines.se
mailto:unsubscribes@islesofwines.se

