
Declaração de proteção de dados pessoais para
efeitos acesso a social media desta entidade

Sendo extremamente importante para esta entidade a segurança dos
seus dados pessoais, apresentamos de seguida alguns pontos nesse
sentido:
1 - Poderá sempre visitar a nossa página web sem necessidade de
registar os seus dados
pessoais.
2  -  Apenas  realizaremos processamento  dos  seus  dados  mediante
enquadramento legal, bem como na sequência do seu consentimento
e  apenas  recolheremos  e  utilizaremos  dados  anónimos  que  não
apresentem informações relacionadas com a pessoa em causa para
fins estatísticos e para o aperfeiçoamento contínuo da nossa oferta de
Internet.
3 -  Os nossos servidores  web guardam automaticamente nos seus
ficheiros de registo de servidor informações que o seu navegador nos
fornece.  Estas  informações  são o  tipo  e a  versão utilizada  do  seu
navegador de Internet, do seu sistema operativo, da página web que
anteriormente  visitou,  do  endereço  de  IP  do  computador  em que
acedeu e a hora do pedido do servidor.
4  -  Para  nós  estes  dados  podem  não  ser  classificados  para
utilizadores específicos, nem será efetuada uma reunião destes dados
com outras fontes de dados, os dados são, por
conseguinte,  apagados  após  um  breve  período.  Para  continuar  a
melhorar  a  sua  navegação  nas  nossas  páginas  Web,  os  dados
conseguidos são analisados exclusivamente para fins estatísticos  e
não lhe podem ser devolvidos.
5  -  São  utilizados  os  designados  cookies  nas  nossas  páginas  de
Internet.  Trata-se  de  ficheiros  de  texto  que  são  alojados  no  seu
computador  e  que  o  seu  navegador  guarda  para  uma  melhor
navegação nas nossas páginas. A maioria dos cookies utilizada são os
designados  “cookies  da  sessão”.  Os  mesmos  são  apagados
automaticamente após o final da visita às nossas páginas. Pode evitar
geralmente a acumulação de cookies no seu computador mediante a
configuração  correspondente  do  seu  navegador  de  Internet.  Neste
caso, podem ficar limitadas, porém, as possibilidades de navegação
nas nossas páginas Web.
6 - Nas nossas páginas Web, encontram-se integrados Plugins Sociais
de diversas redes
sociais  na  Internet  (por  exemplo,  Facebook,  Twitter,  Google+,
Youtube ou Pinterest). Estes permitem-lhe definir marcadores nestas
páginas e partilhar estes marcadores com outros membros das redes
sociais. Os Plugins Sociais são identificados através dos logótipos que
podem ser visualizados nas páginas Web das redes sociais.
7 - Quando acede através do nosso website a uma página Web que
contém estes Plugins



Sociais, é estabelecida uma ligação direta aos servidores das redes
sociais e, a partir desses servidores, a imagem do plugin visível para
si e as funções subjacentes são transmitidas diretamente para o seu
browser, que os integra na apresentação da nossa página na Internet.
8 - Caso tenha sessão iniciada na rede social neste momento com o
seu nome de utilizador e a sua palavra-passe, é transmitida nessa
rede social a informação de que visitou a nossa página e a sua conta
de utilizador poderá ser aí associada.
9  -  Quando interage com os  Plugins  Sociais,  ou  seja,  quando,  por
exemplo,  partilha  uma  das  nossas  páginas  ou  utiliza  as  funções
"Gosto" ou "Partilhar"  do Facebook,  "Pin-it"  do Pinterest ou "Tweet
This" do Twitter, o conteúdo das nossas páginas é associado ao seu
perfil na rede social.
10-  Caso  não  seja  membro  das  redes  sociais  ou  caso  não  tenha
sessão iniciada nas
respetivas  redes  antes  de  visitar  a  nossa  loja,  existe  ainda  a
possibilidade de,  pelo menos,  o seu endereço IP  ser  transmitido e
guardado.
11 - Chamamos a atenção para o facto de que para estas páginas
Web ligadas de operadores terceiros se aplicam outras diretivas de
proteção de dados e regimes de responsabilidade. O armazenamento
e a utilização dos dados através dos operadores  das páginas,  que
ocorrem  através  do  acesso  a  estas  páginas  ligadas,  podem
ultrapassar o âmbito da presente declaração de proteção de dados.
12  -  O  processamento  subsequente  nas  redes  sociais  com sessão
iniciada, os períodos de armazenamento dos dados e a finalidade de
aplicação  são  exclusivamente  determinados  pelos  respetivos
operadores.  Para  obter  informações  mais  detalhadas  acerca  dos
Plugins Sociais utilizados e dos avisos de proteção de dados destes
operadores, utilize a hiperligação que se segue.

Social Plugin Operador da rede social
Declaração de proteção de dados da rede 
social

Facebook Gosto / Partilhar 
Button

Facebook, Inc., 1601 South 
California 
AvenuePalo Alto, CA 94304, USA

http://pt-pt.facebook.com/about/privacy/

Twitter Tweet This Button
Twitter, Inc., 795 Folsom St., 
Suite 600, 
San Francisco, CA 94107, USA

http://twitter.com/privacy

Pin-It Button
Pinterest Inc., 635 High Street, 
Palo 
Alto, CA, 94301, USA

http://pinterest.com/about/privacy/

Google+ Button
Google Inc., Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA

http://www.google.com/intl/pt-PT/policies/
privacy/

Youtube Button
Google Inc., Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA

http://www.google.com/intl/pt-PT/policies/
privacy/


