CONTEUDO - Freguesia
POLITICA DE PRIVACIDADE

1) Partilha e Divulgação dos Dados Pessoais
Por considerar informação confidencial e individual, o site não venderá ou cederá a terceiros os dados pessoais dos visitantes
registados. Estes apenas são utilizados no âmbito das actividades do site e sempre com o objectivo de melhorar o serviço prestado
aos seus visitantes. No entanto o nome e o email do signatário poderá ser utilizado pelo site ou por sites parceiros na divulgação de
acções de promoção ou newsletters por email, caso o signátário indique que quer receber contactos desta natureza.Em
conformidade com o disposto na lei de protecção de dados pessoais, os utilizadores têm direito de pedir a alteração, rectificação e
eliminação dos seus dados pessoais.
2) Cookies
O site pode instalar e enviar cookies para o computador do visitante registado, desde que esta opção esteja activada no computador
utilizado para fazer a navegação.Os anunciantes ou outras empresas presentes no site podem recolher e usar informações suas,
neste e noutros sites, para lhe exibir anúncios a produtos ou serviços do seu interesse.
3) Alterar e Apagar seu Registo
O site permite ao visitante registado alterar dados do seu registo quando e sempre que o desejar, incluindo também as suas opções
complementares ao registo, nomeadamente, que seja informado sobre ofertas especiais e sobre novos produtos e serviços (envio de
newsletters electrónicas). Contacte-nos através do email de contacto disponível do site ou através do formulário de contacto.A
qualquer momento o visitante registado poderá solicitar o encerramento do seu registo , contactando-nos pelas vias acima referidas.
Os seus dados pessoais ficarão contudo registados durante um período de 90 dias.
A disponibilização da informação sobre os dados pessoais do visitante registado que fica nos nossos arquivos após cessar o seu
registo ser-lhe-á disponibilizada da mesma forma e pelas mesmas vias atrás descritas.Os dados pessoais guardados nos nossos
sistemas informáticos, cumprem todas as normas e legislação vigente em Portugal.
4) Segurança
O seu registo no site está protegido por um código de acesso próprio que lhe assegura privacidade e segurança. Em algumas áreas,
utiliza-se a um sistema decodifição e encriptação, vulgarmente designado por SSL, para protecção da transmissão dos dados.
5) Alterações à Presente Política de Privacidade
O site poderá rectificar esta política em qualquer momento. Em caso de serem efectuadas alterações significativas quanto ao modo
de utilização dos dados pessoais do visitante registado, faremos circular um anúncio de destaque nas nossas páginas durante 10
dias ou enviaremos um aviso individual por newsletter electrónica.
6) Perguntas ou Sugestões Se tiver alguma questão ou quiser sugerir algo, por favor contacte-nos.

