
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

PROTECÇÃO DE DADOS 

 Em cumprimento do estabelecido na Lei Orgânica 15/1999, de 13 de Dezembro, 
acerca da Protecção de Dados de Carácter Pessoal (“LPD”), informamos que durante o 
processamento da reserva o seus dados pessoais ficarão armazenados nos nossos 
ficheiros com o intuito de poder prestar-lhe os nossos serviços. Consequentemente, 
informamos de que pode exercer os seus direitos de acesso, rectificação, cancelamento e 
oposição dos seus dados de carácter pessoal, sendo o responsável pelos dados 
constantes no ficheiro da empresa. 

Cookies, Google Analytics e Facebook 

1. Cookies 

 Esta página web usa os chamados cookies. Cookie é um pequeno arquivo que 
pode ser guardado no seu computador quando você visita um website. Cookies são 
geralmente usados para fornecer aos visitantes do site funcionalidades adicionais dentro 
do site. Eles podem, por exemplo, ser criados para manter o controle da sua visita e 
apoiar a sua navegação no site, ajudá-lo a continuar onde ficou e/ou lembrar suas 
preferências e configurações quando visitar o site novamente. Os cookies não podem 
aceder, ler ou modificar quaisquer outros dados no seu computador. A maioria dos 
cookies usados neste site são os chamados cookies de sessão. São apagados 
automaticamente quando sair do website. Existem ainda os cookies persistentes, estes 
permanecem no seu computador até que os apague no seu browser. Nós usamos cookies 
persistentes para o reconhecer quando visitar este site da próxima vez. Se quiser 
controlar os cookies instalados no seu computador, poderá modificar as configurações 
do seu navegador para que ele o notifique quando um site tentar instalar um cookie ou 
poderá bloquear os cookies definitivamente. Também poderá excluir cookies que já 
foram instalados no seu computador. Consulte a função “Ajuda” no seu browser para 
obter mais informações sobre como executar estes passos. Por favor, note que, no 
entanto, ao desativar os cookies pode afetar a sua experiência online e/ou impedi-lo de 
tirar pleno partido do nosso site. Para mais informação sobre a utilização de cookies e 
sobre como os bloquear, visite allaboutcookies.org, youronlinechoices.eu (Europa). 

2. Google Analytics 

 Este website usa o Google Analytics, um serviço de análise tráfego de Internet 
fornecido pela Google. O Google Analytics usa cookies para nos ajudar a analisar como 
você usa este website. As informações geradas pelo cookie sobre o seu uso do site serão 
transmitidas e armazenadas pelo Google em servidores nos Estados Unidos. O seu 



endereço IP será truncado pelo Google dentro de um Estado-membro da UE ou outro 
Estado do EEE antes de ser transmitido para os EUA. Somente em situações 
excecionais o seu endereço IP completo será transmitido aos servidores do Google nos 
Estados Unidos e truncado lá. O Google usará essas informações com o objetivo de 
avaliar a sua utilização do website, compilando relatórios sobre a atividade no site para 
os operadores do site e fornecendo outros serviços relacionados à atividade do site e ao 
uso da Internet. O Google não associará o seu endereço IP a quaisquer outros dados 
mantidos pelo Google. Você pode impedir o Google de recolher informações (incluindo 
o seu endereço IP) através de cookies e processar essas informações, para isso deve 
utilizar este plugin no seu browser e instalá-lo:     
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout Informações adicionais sobre os termos 
e condições de uso e privacidade dos dados podem ser encontradas nos termos de 
serviço do Google Analytics ou na Politica Geral da Privacidade do Google Analytics. 
Por favor, note que neste website, o Google Analytics é complementado por "GAT. 
anonymizeIp ();" para garantir a recolha anónima de endereços IP (mascara de IP). 

 3. Facebook 

 As nossas páginas integram plugins da rede social Facebook operado por 
Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Califórnia, 94025, EUA. Os plugins do 
Facebook são caracterizados pelo logotipo do Facebook ou o "Like-Button" ("Like") no 
nosso website. Pode encontrar uma visão geral do Facebook-plugins 
aqui: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

 Quando visita as nossas páginas, o plugin estabelece uma conexão entre seu 
browser e o servidor do Facebook. O Facebook obtém assim a informação que você 
visitou o nosso site usando o seu endereço de IP. Se clicar no botão "Like" no Facebook 
enquanto tem login feito na sua conta do Facebook, poderá vincular o conteúdo das 
nossas páginas no seu perfil do Facebook. Assim, o Facebook pode correlacionar a sua 
visita ao nosso website com a sua conta de utilizador. Nós declaramos que como 
fornecedor deste website não temos nenhum conhecimento dos dados transmitidos ou 
de como o Facebook os poderá usar.   

 Para mais informações, por favor, consulte a declaração de privacidade do 
Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation Se não desejar que o 
Facebook possa associar a sua visita ao nosso website com a sua conta no Facebook, 
por favor, saia da sua conta no Facebook antes de visitar o nosso website. 

 A sua privacidade e a proteção dos seus dados pessoais são muito 
importantes para nós, aconselhamos por isso a leitura desta política de privacidade 
para conhecer e aceitar as condições em que disponibiliza os seus dados pessoais e 
autoriza a sua recolha uso e divulgação dos mesmos de acordo com as regras aqui 
definidas. 

   

 

 



POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA UTILIZADORES DO SITE E CLIENTES 
FINAIS 

 Este site é operado por Algarvetur – Marca Registada no INPI de Nuno Miguel 
dos Ramos Ferreira, Empresário em Nome Individual, com o CAE n.º 55201 NIF 210 
091 746, (doravante "Algarvetur" ou "nós"). Esta política de privacidade descreve como 
nós recolhemos e processamos seus dados pessoais. A Algarvetur está empenhada em 
proteger os dados pessoais dos seus clientes e utilizadores do website, tendo para o 
efeito elaborado a presente Política de Privacidade com o objetivo de dar a conhecer o 
seu compromisso e respeito para com as regras relativas à privacidade e à proteção de 
dados pessoais que recolhemos e tratamos em respeito com o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD). 

1. OS SEUS DADOS PESSOAIS 

 Durante a sua visita a este website, recolheremos e tratamos os dados pessoais 
necessários à prestação de serviços, tratando nesse âmbito dados como o nome, a 
morada, o número de telefone e o endereço de correio eletrónico. 

 Além disso nós recolheremos toda a informação que nos submeter ao usar os 
formulários de contato disponíveis neste website. 

 Nos casos em que lhe pedimos para fornecer quaisquer dados pessoais, não há 
nenhuma obrigação em fazê-lo, mas se não o fizer, não será capaz de usar todas as 
funções do nosso website ou fazer uso de nossos serviços em questão. 

 2. FINS PARA OS QUAIS UTILIZAMOS OS SEUS DADOS 

 Utilizamos as informações que recolhemos quando faz uma reserva, envia um 
pedido,  subscreve uma newsletter ou insira dados no nosso website: 

   - Para melhorar o nosso website a fim de atendê-lo melhor. 

   - Para processar as suas transações mais rapidamente. 

 Recolhemos o seu endereço de e-mail com o intuito de : 

   - Enviar informações, responder a perguntas e/ou outras solicitações. 

   - Processar reservas e enviar informações e atualizações referentes a pedidos. 

   - Enviar-lhe informações adicionais relacionadas ao seu produto e/ou serviço. 

 3. COMO PROTEGEMOS OS SEUS DADOS 

 As suas informações pessoais estão contidas em redes seguras e é acessível 
somente por um número limitado de pessoas que têm direitos especiais de acesso a tais 
sistemas, e são obrigados a manter as informações confidenciais. Todas as transações de 
cartão de crédito são processadas através de um provedor de gateway seguro e não são 
armazenados ou processadas em nossos servidores. 



 4. DIVULGAÇÃO A TERCEIROS 

 Não vendemos, trocamos, ou de outra forma transferimos a terceiros as suas 
informações pessoalmente identificáveis, a menos que o tenhamos avisado com 
antecedência. Não inclui hosting de websites parceiros e outras entidades que nos    
apoiam no funcionamento do nosso website, conduzindo nosso negócio e serviços, 
desde que essas entidades acordem em manter a informação confidencial. Os seus dados 
pessoais podem ser divulgados quando apropriado para cumprir com a lei, fazer cumprir 
as políticas do nosso website, ou proteger os nossos direitos, propriedade ou segurança. 

 

5. OS SEUS DIREITOS  

 O Cliente, sendo titular dos dados, tem o direito de aceder a todos os seus dados. 
Tem ainda, o direito de exigir a sua limitação, retificação, oposição ou apagamento nos 
limites legalmente impostos. O Cliente, enquanto titular dos dados, tem, também, o 
direito de retirar o seu consentimento para o tratamento dos dados em qualquer 
momento. Esta alteração do consentimento não compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento anteriormente dado. Quando se manifesta 
tecnicamente viável, o Cliente pode solicitar a portabilidade dos seus dados para outro 
responsável de tratamento, sendo que os mesmos serão conservados apenas para o 
exercício ou defesa de reclamações. 

 Também com este propósito (efeitos únicos de declaração, exercício ou defesa 
de um direito num processo judicial), os dados poderão ser conservados quando 
exercidos alguns dos direitos acima identificados. 

 Na eventualidade de querer exercer estes direitos ou para qualquer outra questão 
adicional respeitante à proteção de dados e seu tratamento, deverá contactar por escrito 
o responsável através do contacto abaixo indicado. Ser-lhe-á sempre solicitado um 
comprovativo da identidade do titular dos dados. Adicionalmente, e se em algum 
momento considerar que os seus direitos não foram devidamente acautelados, poderá 
apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 Poderá encontrar informação complementar consultando o website da referida 
Comissão https://www.cnpd.pt/. 

6. CONTATE-NOS 

 Caso tenha alguma dúvida ou pretenda algum esclarecimento adicional sobre o 
tratamento dos seus dados pode contatar-nos pelo email geral@algarvetur.com. 

Obrigado por ler a nossa Política de Privacidade. 

	


