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Política de Privacidade
A Cleimag, Lda. está empenhada em proteger a
privacidade dos utilizadores do nosso site e, como tal,
recolhe apenas as informações pessoais daqueles que
as facultem voluntariamente, e assim também, apenas
as utiliza para os fins para os quais foram fornecidas.
1. Recolha, processamento e uso de informações pessoais.
Qualquer utilizador pode visitar o nosso site sem fornecer informações pessoais.
Armazenaremos apenas informações de acesso não pessoal.
As informações pessoais são recolhidas somente se o utilizador fornecer
voluntariamente essas informações. Quando o utilizador subscreve a nossa
Newsletter, o seu nome e adereço de email, serão usados apenas para fins
publicitários até que o utilizador cancele a sua subscrição, o que pode ser feito a
qualquer momento.
2. Uso de Cookies
Estes são pequenos arquivos de texto que permanecem no seu computador. O
arquivo é usado apenas para permitir que o utilizador use determinados aplicativos.
A maioria dos navegadores aceita cookies por padrão. O utilizador pode permitir ou
proibir cookies temporários e armazenados separadamente em suas configurações
de segurança. Se o utilizador desativar os cookies, poderá perder o acesso a alguns
recursos no nosso site algumas páginas da web poderão não ser exibidas
corretamente.
3. Uso de Plugins Sociais do Facebook
O nosso site usa plugin social da rede social Facebook, que é operada pela
Fecebook Inc., 1601 S. Califórnia Ave, Palo Alto, CA 94304, EUA (“Facebook”). Os
plugins são marcados com um logotipo do Facebook ou a frase “Facebook Social
Plugin”. Encontrará uma visão geral dos plugins do Facebook e sua aparência no
seguinte
endereço:
https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=en.
Quando visita uma página do nosso site que contém esse plugin social, o seu
navegador faz uma conexão direta com os servidores do Facebook. O conteúdo do
plugin é transmitido diretamente do Facebook para o seu navegador e integrado por
ele no site. Através da integração do plugin, o Facebook recebe a informação de que
seu navegador acessou a página correspondente do nosso site, mesmo que você
não tenha uma conta no Facebook ou não esteja logado no Facebook. Essas
informações (incluindo seu endereço IP) são transmitidas diretamente do seu
navegador para um servidor do Facebook nos EUA e armazenadas lá. Se você está

logado no Facebook, o Facebook pode vincular a visita à sua conta do Facebook. Se
você interagir com os plug-ins, por exemplo, pressionando o botão "Curtir" ou
inserindo um comentário, as informações correspondentes também serão
transmitidas diretamente para um servidor do Facebook e armazenadas nele. A
informação também é publicada no Facebook e mostrada aos seus amigos do
Facebook. O Facebook pode usar essas informações para fins de publicidade,
pesquisa de mercado e o design apropriado das páginas do Facebook. Para isso, o
Facebook cria perfis de uso, interesses e relacionamento, por exemplo, para avaliar
o uso do nosso site em termos de anúncios exibidos no Facebook, para informar
outros usuários do Facebook sobre suas atividades em nosso site e para fornecer
outros serviços relacionadas ao uso do Facebook. Se você não deseja que o
Facebook vincule os dados coletados em nosso site à sua conta do Facebook, você
deve sair do Facebook antes de visitar nosso site. Para o propósito, escopo e
extensão da coleta de dados e posterior processamento e uso dos dados pelo
Facebook, bem como seus direitos a esse respeito e definição de opções para
proteger sua privacidade, consulte as políticas de privacidade do Facebook: https: //
www.facebook.com/policy.php.
4. Eliminação dos dados
Se for do interesse do utilizador não ser mais contactado pela Cleimag e que a
Cleimag não guarde mais os seus dados, deverá solicitar de forma expressa a
eliminação dos seus dados pessoais das nossas bases de dados.
5. Segurança e utilização da sua informação
A Cleimag compromete-se a não vender nem alugar ou transmitir ou sob qualquer
outro título, a terceiros quaisquer dados pessoais enviados pelos utilizadores do
nosso site, sem prejuízo de o fazer mediante autorização do utilizador ou quando
seja legalmente obrigado. A Cleimag assegura que, tanto quanto é exigível e
atendível, foram adotadas e organizadas as medidas técnicas adequadas para
proteger os dados pessoais contra a destruição, alteração e/ou difusão acidental ou
ilícita, não autorizadas de dados pessoais.
6. Conservação da informação pessoal
Após a recolha de informação pessoal transmitida voluntariamente pelo utilizador, a
Cleimag procederá à sua conservação e manutenção, permitindo que a Cleimag
continue a fornecer serviços, salvo oposição expressa do utilizador.
7. Entidade responsável
A entidade responsável pelo tratamento da base de dados é a Cleimag, Lda., com
sede na Rua do Retiro, 272, Código postal 4820-239 Fafe, com NIPC 507 927 419,
designada como Cleimag, Lda., podendo qualquer interessado entrar em contato
com ela através dos seguintes contatos:
http://www.cleimag.com/contactos.php

