
DADOS PESSOAIS
Fazemos o nosso melhor para salvaguardar quaisquer dados pessoais que nos 
forneça. Como controlador de dados, garantimos que os seus dados pessoais 
sejam colectados e processados   para garantir a sua segurança.

As informações a seguir explicam como os seus dados pessoais serão usados 
  quando navegar no nosso site.

DADOS PESSOAIS  COLECTADOS
Somos obrigados a colectar os seguintes dados, como usuário do site da Intranet:
Dados de conexão: histórico de navegação (consulte a política de cookies para 
obter detalhes);
Dados de identificação: nome, endereço de e-mail, localização e número de 
telefone.

QUANDO RECOLHEMOS OS SEUS DADOS?
Recolhemos os seus dados pessoais:
Quando você navega no site;
Ao enviar solicitações no site através do formulário de registo.

POR QUE PROCESSAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 
Recolhemos os seus dados pessoais para:
• Desenvolver e melhorar os produtos, serviços, métodos de comunicação e 

funcionalidades do nosso site; processar e responder às suas perguntas enviadas 
através do formulário de contacto;

• Em alguns casos, os dados pessoais podem ser processados por empresas 
subcontratadas.

POR QUANTO TEMPO MANTEMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 
Manteremos os seus dados pessoais não mais do que o necessário para
a finalidade da  qual as informações estão sendo processadas.
Além desse prazo, garantimos que os seus dados pessoais sejam mantidos 
anónimos e/ou destruídos de maneira segura.

SEGURANÇA DOS SEUS DADOS PESSOAIS 
Aplicamos salvaguardas técnicas e organizacionais para proteger os seus dados 
pessoais contra modificação ou perda acidental, divulgação ou acesso 
não-autorizado.

OS SEUS DIREITOS 
Você pode entrar em contacto connosco a qualquer momento para exercer os seus 
direitos de acesso, rectificação, exclusão, restrição, portabilidade, retirada de 
consentimento e objecção entrando em contacto através da nossa caixa de 
contacto no site. 
NB: Por favor, anexe um documento de identificação ao seu pedido.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE - ARTE NO CÁLICE



PROPRIEDADE INTELECTUAL E VIOLAÇÃO
O conteúdo publicado neste site pode ser reproduzido exclusivamente para fins de 
informação privada e pessoal. Qualquer reprodução, extracção ou uso de conteúdo 
para outros fins é estritamente proibida.

LINKS PARA OUTROS SITES E COOKIES
A navegação no site pode exigir a instalação de cookies no dispositivo
do usuário. Um cookie é um pequeno arquivo usado para armazenar informações 
relativas à navegação de um determinado dispositivo. 
Os cookies não são usados   para identificar o usuário. Essas informações são usadas 
para melhorar a experiência de navegação no site e medir vários aspectos do tráfego.

O bloqueio de cookies pode impedir que use alguns recursos do site.
Se desejar, no entanto, pode desactivar os cookies no seu navegador.


