P olítica de P rivacidade e P roteção de Dados P essoais do W ebsite P ALEO
XXI

Â mbito
A Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais destinase a regular o
tratamento de dados pessoais recolhidos no website P ALEO XXI .
Responsável pelo Tratamento
A entidade responsável pelo tratamento será P ALEO XXI , com sede em Avenida
Prof. Joaquim Vieira Natividade Lote 66 – 1ºPiso, 2460  071 Alcobaça.
Dados Recolhidos
Serão recolhidos através do website P A LEO XXI , dados fornecidos diretamente
pelo titular, através dos formulários existentes no website.
Objeto
O tratamento de dados pessoais inclui, nomeadamente, o registo, recolha,
consulta, utilização, adaptação, alteração, armazenamento, destruição dos dados,
entre outras operações.
Finalidade
A utilização dos dados recolhidos tem como finalidade a prestação de serviços
solicitados pelo titular e/ou fornecer informações acerca de serviços/outros.
Legislação
P ALEO XXI garante o tratamento dos dados pessoais em conformidade com a
legislação em vigor relativa à sua recolha, tratamento, utilização, divulgação,
armazenamento e privacidade.
Registo
Ao aceder, utilizar ou usufruir dos serviços disponibilizados no website P ALEO XXI ,
o utilizador concorda com esta política de privacidade e proteção de dados
pessoais, dando o seu consentimento à recolha e tratamento para os fins referidos
na cláusula ‘Finalidade‘ fornecendoos diretamente, podendo o não fornecimento ou
fornecimento parcial dos dados pessoais pelo titular limitar ou impossibilitar a
realização dos serviços.
Recolha
Os dados pessoais apenas poderão ser recolhidos no caso do titular dos dados
solicitar um serviço, responder a um inquérito, solicitar informações sobre produtos
ou serviços através de formulário de Contacto ou trocar correspondência eletrónica
com P A LEO XXI .
Consentimento para a Receção de I nformações
O titular dos dados dará o seu consentimento prévio relativamente à receção de
comunicações comerciais para fins de marketing, sendolhe conferida a faculdade
de oposição, a todo o tempo, mediante comunicação via email
(paleoxxi@gmail.com), telefone, carta ou SMS.

PALEO XXI
paleoxxi@gmail.com

Transmissão
Para além das obrigações referidas na Lei aplicável à proteção de dados ou à
salvaguarda e proteção dos seus próprios interesses, P ALEO XXI não fornecerá
quaisquer dados pessoais a terceiros.
M eios Técnicos e Organizativos
P ALEO XXI possui meios técnicas e organizativos adequadas à proteção dos
dados tratados, nomeadamente, contra acessos não autorizados ou qualquer outra
forma de tratamento ilegal ou ilícito.
A cesso, A lteração e Esquecimento
É conferido ao titular dos dados o direito de acesso e retificação dos dados
tratados, podendo aquele, a qualquer momento, retirar o consentimento para o
tratamento e solicitar que se apaguem os dados, mediante comunicação escrita.
Duração da Manutenção dos Dados
P ALEO XXI assegura que conserva os dados apenas durante o tempo necessário
relativamente à finalidade para a qual foram recolhidos, ou conforme requerido ao
abrigo de qualquer contrato ou da legislação aplicável, pelo prazo máximo de 5
(cinco) anos.
A plicabilidade
As políticas de privacidade e proteção de dados pessoais de P ALEO XXI aplicamse
ao tratamento de dados pessoais realizados no âmbito das suas atividades
comerciais e da sua prestação de serviços, de acordo com os princípios de licitude,
lealdade e transparência.
Decisões A utomatizadas
P ALEO XXI não tomará qualquer decisão comercial com base em decisões
automatizadas.
A utoridade de Controlo
A autoridade de controlo é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), com
sede na Rua de São Bento n.º 1483º 1200821 Lisboa.
Comunicações
Qualquer comunicação relativa ao tratamento de dados pessoas deverá ser dirigida
a P ALEO XXI através do email: paleoxxi@gmail.com.
A lterações
P ALEO XXI reservase o direito de alterar a sua Política de Privacidade e Proteção
de Dados Pessoais a qualquer momento, sem prévio aviso.
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