Termos e Condições
CASA DA CALÇADA
A proteção da sua privacidade é vista como uma prioridade para
a Casa da Calçada.
Assim, detalhamos de forma clara, no documento abaixo, a forma como usamos a
informação recolhida através do nosso site oficial.

Que informação é recolhida pela Casa da Calçada?
Informação de âmbito pessoal
A Casa da Calçada apenas recolhe informação que é dada de forma voluntária
pelos visitantes do nosso website. Tal é concedido quando, por exemplo, preenchem
um formulário ou subscrevem a newsletter oficial. Os dados em recolha podem divergir
de acordo a situação específica. No entanto, frequentemente cingem-se entre outros
dados, o nome do utilizador, o seu email, endereço e número de telefone.
Outras informações
A Casa da Calçada, recolhe informações anónimas quando os utilizadores visitam o
website. Estas informações podem incluir o tipo de aparelho, sistema operativo e
browsers utilizados para aceder ao site, localização geográfica, duração da visita e
número de página visitadas. Não é possível relacionar estes elementos com os
utilizadores individuais.

O que é que a Casa da Calçada faz com a
informação recolhida?
Toda a informação recolhida pela Casa da Calçada é exclusivamente
usada pela organização.
A Casa da Calçada assegura a segurança e privacidade dos dados dos seus
utilizadores, comprometendo-se a não a vender, trocar, alugar ou partilhar com
terceiros sem o consentimento do próprio. Em exceção, encontram-se o pedido por
obrigação de decisão de tribunal.
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•

A informação recolhida é organizada internamente numa base de
dados e pode ser utilizada para:
• Melhorar os nossos serviços e produtos;
• Aperfeiçoar o serviço de apoio ao consumidor;
Enviar informação periódica que pode ser do interesse dos utilizadores;
• Melhorar os conteúdos do nosso website

COOKIES
O que são cookies?
Uma “cookie” é uma pequena quantidade de texto enviada para o seu
browser por uma página de internet que visite.
Ajuda a página a recordar-se de informação sobre a sua visita e configurações, para
que uma próxima visita possa ser mais fácil e útil para si.
Os cookies têm duas tipologias:
• Cookies de sessão – São temporários, permanecem no browser no utilizador
até ele sair do Website e permitem à Casa da Calçada, obter informação estatística
sobre o comportamento dos utilizadores durante a visita.
• Cookies permanentes - Ficam armazenados no browser do utilizador
até serem apagados ou expirarem o seu prazo e são utilizados sempre que ele
efetue uma nova visita ao Website para reconhecer o utilizador.
A Casa da Calçada usa cookies com diferentes propósitos:
• Cookies analíticos: Este cookies recolhem informação estatística
anónima que ajuda a Casa da Calçada a compreender a forma como os nossos
visitantes interagem com a página. Pode utilizar cookies para recolher e reportar
informação, recolhendo dados estatísticos não personalizados, não identificando
pessoalmente nenhum visitante. Isto significa que podemos identificar o que melhor
funciona para melhorar a página;
• Cookies funcionais: utilizamos estas cookies para nos lembrarmos
das suas preferências e para o ajudar na navegação da página;
• Cookies de publicidade: Servem para medir a eficácia da nossa publicidade e
ajudam-nos a tomar decisões sobre a forma como a otimizar em função das
preferências e comportamentos dos utilizadores.
Pode obter mais informações sobre cookies clique em www.allaboutcookies.org.
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TRACKING PIXEL
São pequenas linhas de código informático que recolhem informações
sobres os visitantes e são utilizadas para a Casa da Calçada saber como os
utilizadores navegam no website, em que links e páginas carregam, em que tipo de
anúncio clicam. Todas as newsletters enviadas pela Casa da Calçada contêm
também um link que dá ao utilizador a opção de deixar de receber
a nossa newsletter.

LINKS PARA PÁGINAS DE TERCEIROS
O website pode conter links para outros sites de interesse.
A Casa da Calçada não possui qualquer forma de controlo da maneiracomo os sites
recolhem e tratam a informação dos seus utilizadores.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA
A Casa da Calçada escolhe apropriadamente as ações adequadas para recolha,
armazenamento e processamento da informação e toma todas as precauções
técnicas e organizacionais consideradas necessárias para evitar acessos não
autorizados à informação fornecida pelos nossos utilizadores, incluindo o alojamento
em servidores e a encriptação das comunicações através da tecnologia SSL..

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES
A Casa da Calçada reserva-se no direito de proceder a alterações à nossa política
de privacidade e cookies, pelo que poderá vir a notificar os utilizadores por email
nessa eventualidade e recomendar a visita a esta página.

CONSENTIMENTO, RETIFICAÇÃO E OPOSIÇÃO
O uso deste website pressupõe a aceitação da sua política de
privacidade & cookies.
Se tiver dúvidas sobre a política de privacidade, pretender retificar os dados
fornecidos ou solicitar a sua eliminação, mesmo depois de nos ter fornecido, por favor
contacte o Casa da Calçada por carta ou email.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Casa da Calçada
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