
 

Política Geral de Segurança e Privacidade 

Esta política diz respeito às práticas de privacidade no âmbito da atividade realizada pela              

empresa, incluindo o nosso site.  

Os dados pessoais que nos forneça durante a interação com os vários serviços serão tratados               

com as garantias de segurança e confidencialidade exigidas pelo enquadramento legal relativo            

à proteção de dados pessoais. 

A partir de 25 de maio de 2018, passa a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de                   

Dados Pessoais- Regulamento nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de              

Abril de 2016, que estabelece as regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos               

dados pessoais singulares e coletivos e, que se aplica diretamente a todas as entidades que               

procedam ao tratamento desses dados, em qualquer Estado membro da União Europeia,            

nomeadamente Portugal. 

 

Política de proteção dos seus dados pessoais 

A proteção da privacidade e dos dados pessoais é uma prioridade para a nossa empresa, pelo                

que temos o maior respeito pelo direito à privacidade do utilizador. 

A garantia de confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site passa pela              

não partilha dos seus dados com terceiros para fins comerciais.  

 

 

Que dados recolhemos e que utilidade damos aos mesmos? 

Os dados pessoais que recolhemos referem-se à informação relativa a uma pessoa singular ou              

coletiva, como por exemplo, nome, denominação comercial, email, contato telefónico, etc. Os            

dados solicitados destinam-se á prestação do serviço por si solicitado, não sendo recolhidos             

dados pessoais que não sejam necessários à prestação do serviço ou sem o seu              

consentimento. Recolhemos informação sua quando coloca um pedido de aquisição ou           

informação sobre um produto nosso, no website, pois para utilizar alguns serviços é pedido              

aos utilizadores que forneçam previamente certos dados de carácter pessoal. Estes dados            

pessoais serão utilizados internamente para fins comerciais, nomeadamente para dar resposta           

a pedidos de informação via telefone/email, envio de sms, entre outras ferramentas de             

comunicação. 

 

 



Os seus direitos e como exercê-los 

O utilizador tem o direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura, sem              

comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente           

dado e o direito de solicitar o acesso aos Dados Pessoais que lhe digam respeito, bem como a                  

sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao                

Utilizador, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito á portabilidade dos                

dados. 

Sem prejuízo de disposições legais ou regulamentares em contrário, os Dados Pessoais serão             

conservados apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua             

recolha ou o seu posterior tratamento após os quais serão eliminados. 

 

Aceitação dos Termos de Utilização e Proteção de Dados 

O uso deste website ou aplicações pressupõe a aceitação deste Acordo de Privacidade. A              

empresa detentora deste website ou aplicações reserva-se ao direito de alterar este acordo             

sem aviso prévio. Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade             

com regularidade de forma a estar sempre atualizado. 

 

O que são cookies e para que servem? 

Os cookies são ficheiros que têm pequenos fragmentos de informação que é descarregada do              

seu dispositivo quando visita um website. 

Os cookies ajudam o website a memorizar informações sobre a sua visita, como o seu idioma                

preferido e outras definições. Isto facilita a sua próxima visita e torna o website mais útil para                 

si, pois os cookies aumentam a eficiência da navegação. 

A utilização dos cookies não prejudica os computadores mas se quiser tem a capacidade de               

desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou efetuando alterações nas ferramentas              

de programas anti-virus. No entanto, isso poderá alterar a forma como interage com o nosso               

website, não permitindo que faça logins. 

 

 

 

 


