POLÍTICA DE PROTECÇÃO DE DADOS
Introdução
Leia por favor esta Política de Privacidade com atenção pois a disponibilização dos seus
dados pessoais implica o conhecimento e aceitação das condições aqui constantes. Ao
disponibilizar os seus dados pessoais, está a autorizar a recolha, uso e divulgação dos
mesmos nos termos das regras aqui definidas.
Protecção de Dados
A A.S. Unip. Lda. está empenhada em proteger a privacidade dos seus Clientes e dos
Utilizadores do Website e, neste contexto, elaborou a presente Política de Privacidade com
a finalidade de demonstrar o seu compromisso e respeito para com as regras de privacidade
e de proteção de dados pessoais.
Porquê recolher Dados Pessoais?
Quando nos referimos a dados pessoais referimo-nos a qualquer informação, de qualquer
natureza e independentemente do respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a
uma pessoa singular identificada ou identificável. É considerada identificável a pessoa que
possa ser identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a um número
de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica,
psíquica, económica, cultural ou social.
A A.S. Unip. Lda., no âmbito da sua atividade, procede à recolha e ao tratamento dos
dados pessoais necessários à prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos,
tratando nesse âmbito dados como o nome, a morada, o número de telefone e o endereço
de correio eletrónico.
Recolhemos informações pessoais em cada contato ou interação com os clientes para fins
de Promoção e Marketing ou…………., o que fazemos por telefone, por escrito ou através
do website, mediante o seu consentimento. Por regra, os dados pessoais são recolhidos
quando o Cliente nos contacta para um serviço. Os dados pessoais recolhidos são tratados

informaticamente e no estrito cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais,
sendo armazenados em base de dados e, em situação alguma, os dados recolhidos serão
utilizados para outra finalidade que não seja aquela para a qual foi dado o consentimento
por parte do titular dos dados.
Nós, conscientemente, não colecionamos informações pessoais de pessoas com menos de
18 anos de idade. Como pai ou responsável legal, não permita que seus filhos enviem
informações pessoais sem sua permissão.
Como usamos os seus dados pessoais?
Utilizamos as suas informações pessoais, para divulgar notícias, materiais promocionais,
campanhas, …………………entregues através de internet, e-mail ou outros, de acordo
com qualquer preferência de comunicação que tenha indicado.
Quem é responsável pela informação?
A A.S. Unip. Lda. é o controlador legal dos dados e determina os propósitos e meios de
processamento e toma medidas razoáveis para proteger as informações pessoais de acesso,
divulgação, alteração ou destruição e mantém os dados pessoais precisos e atualizados.
Podemos usar outros terceiros para processar dados pessoais em nosso nome, como o
envio de e-mails e mensagens de texto, assegurando que os nossos contratados cumprem as
suas obrigações Legais e a nossa Política.
Com quem posso entrar em contato para aceder, corrigir, pedir a portabilidade ou
excluir os meus dados pessoais?
Através do endereço de e-mail…….. ou telefone ….

pode fornecer informações

adicionais, como as suas preferências de e-mail para receber notícias, ofertas e informações,
solicitar uma cópia de seus dados pessoais, retirar o consentimento, rectificação, exclusão,
limitação, portabilidade e oposição ao processo de dados.
Retenção de informações pessoais

Nós conservamos informações pessoais pelo período necessário para cumprir os
propósitos descritos nesta Política, a menos que um prazo de retenção mais longo seja
exigido por lei.

Nome___________________________________
Aceito envio de informação e contacto para
morada

Li, entendi e aceito os termos e condições.
________________________________
Botão de Aceito

e-mail

, telefone

,

