POLÍTICA DE PRIVACIDADE / TERMOS E CONDIÇÕES
QUEM SOMOS?
Cumprindo o REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, informamos
que Sociedade de Construções António S. Couto SA, com sede na Rua Artur Cupertino
Miranda, R/C Dto n.º 150, Vila Nova de Famalicão, Portugal, pessoa coletiva doravante
designada por “A.S.COUTO”.
QUEM É O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS?
A entidade Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais é a A.S.COUTO.
PORQUÊ UMA POLÍTICA DE PRIVACIDADE?
Porque a A.S.COUTO está empenhada em proteger a privacidade dos seus Utilizadores, e
neste contexto, elaborou a presente Política de Privacidade com a finalidade de
demonstrar o seu compromisso e respeito para com as regras de privacidade e de proteção
de dados pessoais. Caso não concorde com a nossa Política de Privacidade, não deverá
avançar com o preenchimento do formulário.
O QUE É ABRANGIDO POR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE?
Esta Política de Privacidade aplica-se exclusivamente à recolha e tratamento de dados
pessoais efectuados pela A.S.COUTO no âmbito da sua atividade.
QUE TIPO DE DADOS PESSOAIS SÃO RECOLHIDOS?
A A.S.COUTO recolhe dados pessoais que são sempre fornecidos pelo Utilizador quando
preenche os respectivos formulários. Os dados recolhidos são os adequados, pertinentes e
não excessivos em relação ao âmbito, finalidades e serviços determinados, explícitos e
legítimos da A.S.COUTO.
COMO RECOLHEMOS ESSES DADOS?
O Utilizador ao fornecer os seus dados, dá o seu consentimento expresso para que a
A.S.COUTO recolha e trate os seus dados pessoais, incluindo a gravação e conservação
nos seus servidores, no âmbito da sua atividade e para os fins descritos na presente
Política de Privacidade.
PARA QUE SÃO UTILIZADOS OS DADOS?
Os dados fornecidos pelo Utilizador serão utilizados pela A.S.COUTO com a finalidade
do envio de comunicações e divulgações dos seus eventos. A publicidade será enviada
pela A.S.COUTO.
A A.S.COUTO não irá divulgar informações pessoais a terceiros
POR QUANTO TEMPO VAMOS CONSERVAR ESSES DADOS?
Os dados serão conservados até que o utilizador pretenda proceder à eliminação dos
mesmos.

COMO EXERCER O DIREITO DE ACESSO, RECTIFICAÇÃO E
CANCELAMENTO DOS DADOS?
O Utilizador poderá exercer os seus direitos de acesso, rectificação e cancelamento dos
seus dados pessoais. O exercício deste direito poderá ser feito através de email para o
seguinte endereço: geral@ascouto.pt
COMO OPOR-SE À RECEPÇÃO DE CONTACTOS PARA FINS DE
MARKETING?
Caso não pretenda recepcionar estas comunicações pode opor-se, a qualquer momento, à
utilização dos seus dados para fins de marketing, enviando um email para
geral@ascouto.pt
COMO É ASSEGURADA A SEGURANÇA DOS SEUS DADOS PESSOAIS?
Os dados pessoais disponibilizados pelos Utilizadores serão incorporados num ficheiro
automatizado nos termos e condições estabelecidos na já referida Lei 2016/679, de 27 de
Abril.
A A.S.COUTO respeita as melhores práticas no domínio da segurança e da proteção dos
dados pessoais, tendo para o efeito um sistema que garante a segurança, a
confidencialidade dos seus dados pessoais bem como a privacidade das comunicações
electrónicas.
A política de segurança de recolha e armazenamento de dados da A.S.COUTO prevê,
além de outros aspectos, um elevado investimento em infraestruturas tecnológicas que
impedem o acesso aos dados pessoais por pessoas não autorizadas. São tomadas todas as
medidas de segurança que a A.S.COUTO entende serem indispensáveis à proteção dos
seus dados pessoais.
Contudo, a A.S.COUTO alerta os Utilizadores para a necessidade de adotarem medidas
adicionais de segurança, designadamente o assegurarem–se que utilizam um browser
atualizado em termos de patches de segurança adequadamente configurados, com firewall
ativa, antivírus e anti-spyware e certificarem-se da autenticidade dos sites que visitam na
internet, devendo evitar sites em cuja reputação não confiem.
PROTECÇÃO DE SPAMMING
O spamming consiste no envio indiferenciado de e-mails a desconhecidos. A
A.S.COUTO garante que não utilizará os dados recolhidos neste página para nenhum
outro fim que não os anteriormente descritos nestes Termos.
RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS
Em caso de litígio de consumo, o consumidor pode recorrer à Plataforma Europeia de
Resolução de Litígios em Linha, disponível em http://ec.europa.eu/consumers/odr ou às
seguintes entidades de resolução alternativa de litígios de consumo (ao abrigo da Lei n.º
144/2015, de 8 de setembro):

CNIACC - Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel.: 213 847 484
E-mail: cniacc@unl.pt
Web: http://www.arbitragemdeconsumo.org/
CIMAAL - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de
Consumo do Algarve
Edifício Ninho de Empresas, Estrada da Penha, 8005-131 Faro
Tel.: 289 823 135
E-mail: apoio@consumidoronline.pt
Web: http://www.consumidoronline.pt/
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra
Av. Fernão Magalhães, n.º 240, 1º - 3000-172 Coimbra
Tel.: 239 821 690 /289 / Fax: 239 821 690
E-mail: geral@centrodearbitragemdecoimbra.com
Web: http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com/
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
Rua dos Douradores, 116, 2º - 1100-207 Lisboa
Tel: 218 807 030 / Fax: 218 807 038
E-mail: juridico@centroarbitragemlisboa.pt / director@centroarbitragemlisboa.pt
Web: http://www.centroarbitragemlisboa.pt/
Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto
Rua Damião de Góis, 31 – Loja 6 – 4050-225 Porto
Tel.: 225 508 349 / 225 029 791 / Fax: 225 026 109
E-mail: cicap@mail.telepac.pt
web: http://www.cicap.pt/

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave / Tribunal Arbitral
Rua Capitão Alfredo Guimarães, n.º 1, 4800-019, Guimarães
Tel.: 253 422 410 / Fax: 253 422 411
E-mail: triave@gmail.com
Web: http://www.triave.pt/
Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de
Consumo)
Braga
Rua D. Afonso Henriques, nº 1 (Ed. Junta de Freguesia da Sé)
4700-030 Braga
Tel: 253 617 604 / Fax: 253 617 605

E-mail: geral@ciab.pt
Web: http://www.ciab.pt/
Viana do Castelo
Av. Rocha Paris, nº 103 (Ed. Vila Rosa)
4900-394 Viana do Castelo
Tel: 258 809 335 / Fax: 258 809 389
E-mail: ciab.viana@cm-viana-castelo.pt
Web: http://www.ciab.pt/
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região Autónoma da Madeira
Rua Direita, 27 - 1º Andar, 9050
-405 Funchal
E-mail: centroarbitragem.sras@gov-madeira.pt
Web: www.srrh.gov-madeira.pt/Início/tabid/292/Default.aspx
Para mais informações consulte o Portal do Consumidor em http://www.consumidor.pt/

