POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A APEARP garante e protege a sua privacidade ao interagir com este Site e cumpre as suas obrigações
legais em matéria de proteção de dados pessoais constantes do Regulamento Europeu de Proteção de
Dados.
A presente Política de Privacidade define os termos em que terá lugar o tratamento de qualquer
informação pessoal que nos seja fornecida quando aceder e utilizar este Site.
A informação recolhida e a sua utilização
A APEARP poderá recolher informações sobre si caso opte por preencher algum dos formulários
disponíveis no Site. Tais informações são utilizadas com a finalidade de processar as solicitações por si
efetuadas e de administrar eficientemente as mesmas.
A APEARP poderá também utilizar os dados que recolhe para enviar notificações, newsletters, ofertas ou
promoções, para o correio eletrónico dos utilizadores do Site que preencherem algum dos formulários
neste disponível. Caso o Utilizador não pretenda receber informação da APEARP deverá comunicá-lo por
escrito para o seguinte endereço: geral@apearp.pt.
Direito de Acesso, Retificação e Atualização de dados
A APEARP garante-lhe, a todo o tempo, o direito de acesso, retificação, atualização e eliminação dos
seus dados pessoais, podendo ainda opor-se ao seu tratamento para efeitos de marketing direto, em
todos os casos mediante pedido escrito dirigido à APEARP, para o seguinte endereço: geral@apearp.pt.
A APEARP reserva-se o direito de solicitar acesso a elementos identificativos do autor do pedido em
ordem a comprovar a respetiva identidade.
Segurança dos Dados
A APEARP dispõe de procedimentos de natureza técnica e organizativa com o objetivo de evitar quebras
de segurança e o acesso indevido a dados pessoais, a respetiva destruição ou uso ilícitos, assim como
garante cumprir e adotar quaisquer outras medidas de segurança exigidas no Regulamento Europeu de
Proteção de Dados.
Apesar de todos os esforços, não é possível, porém, à APEARP garantir a plena e absoluta inviolabilidade
da informação recebida, tendo em conta o caráter inseguro das redes abertas como a Internet.
Alterações
A APERP reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento e sem necessidade de pré-aviso, a
presente Política de Privacidade, pelo que aconselhamos a sua consulta com regularidade. As alterações
serão publicadas no Site.
Adaptado de Política de Privacidade do CADIn.

