POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Para o Grupo Vendap, é muito importante salvaguardar a
privacidade e a proteção dos dados pessoais dos seus
visitantes na Web.
As linhas que se seguem descrevem a nossa política relativamente a este
assunto:

Informação Pessoal
Quando se regista no website do Grupo Vendap, recolhemos informação
pessoal sobre si. São recolhidas informações pessoais como o seu nome, email, através dos formulários presentes no website do Grupo Vendap.
Quando visita os nossos sites, também recolhemos informação de utilização
do website e informação sobre o seu computador e sobre a sua ligação à
Internet. Usamos esta informação para o notificar de produtos novos,
promoções e funcionalidades relevantes (se escolher receber tal informação)
e asseguramos, dentro do que for prático, que os nossos sites são
compatíveis com os navegadores e sistemas operativos usados pela maioria
dos nossos visitantes.
Também usamos a informação para investigação interna, para melhorar o
nosso entendimento das necessidades do cliente no desenvolvimento de
perfis de marketing para o Grupo Vendap e desenvolvimento estratégico.
Os resultados de tal investigação e análise serão apresentados como
informação anónima e agregada e não revelarão quaisquer factos pessoais
sobre clientes individuais. O Grupo Vendap usa terceiros reputados para a
entrega dos e-mails que receberá do nosso site.

Política de segurança
O Grupo Vendap tem medidas adequadas implementadas para garantir que
os detalhes pessoais do utilização não são utilizados indevidamente,
destruídos acidentalmente, perdidos ou alterados dentro do ambiente do
nosso servidor Web.
Surgirão ocasiões em que a informação do cliente é passada para fora da O
Grupo Vendap para outros processadores de dados (ou seja, empresas de
web design, consultores Web) mas estes irão apenas atuar sob instruções da
O Grupo Vendap para desempenhar os serviços exigidos.

Como a Internet é um ambiente global, envolve necessariamente a
transmissão de dados numa base internacional. Como resultado, ao navegar
no Grupo Vendap e ao comunicar eletronicamente connosco, reconhece e
concorda com o nosso processamento de dados pessoais desta forma.

Aceder e a alterar dados pessoais
É importante para nós que possa alterar/apagar a sua informação pessoal ou
os seus requisitos de e-mail.
Para o fazer, deve enviar um e-mail para info@grupovendap.com
mencionando as opções "alterar" ou "remover" no "Assunto".

Alterações a esta Política de Privacidade
Devido a alterações na legislação e boas práticas ou melhorias à
funcionalidade e conteúdo do Grupo Vendap, podemos efetuar alterações à
nossa política de privacidade e iremos refletir estas alterações nesta
declaração. Como tal, deve verificá-la regularmente.

