Política de Privacidade
O Crómio 920 respeita a privacidade dos visitantes do site
https://www.cromio920.pt e utilizadores da sua aplicação e empreende
todos os cuidados para proteger as respetivas informações.

Esta política de privacidade, consiste em prestar as informações que
recolhemos e da forma como a podemos utilizar bem como das normas de
segurança adotadas para proteger a sua identidade e dados pessoais.

Tipo De Informações Recolhidas
Podem ser solicitadas informações pessoais, como o seu nome, o seu
endereço de correio eletrónico, o nome da sua empresa, morada da
empresa, número de contribuinte da empresa e contacto telefónico. As
informações supra podem ser solicitadas quando se inscreve ou preenche
formulário de contacto como cliente ou visitante.

Utilização das Informações dos Visitantes
Todas as informações pessoais que obtemos serão registadas, utilizadas e
protegidas em conformidade com legislação comunitária vigente em
matéria de proteção de dados e com esta política de privacidade.

Proteção das Informações dos Visitantes
As informações que nos fornece ao visitar o nosso Web site, estão
protegidas no âmbito da implementação das várias medidas de segurança,
nomeadamente através de acesso condicionado, e da salvaguardada de
confidencialidade das informações. Alertamos, contudo, que ao fornecer
informações pessoais online, existe um risco de terceiros poderem
intercetar e utilizar estas informações, pelo que em termos de segurança de
qualquer informação que divulgue online; fá-lo-á por sua própria conta e
risco.

Privacidade de Menores (Crianças e Jovens)
O Crómio 920 está empenhado em proteger a privacidade de crianças e
não pretende recolher dados pessoais de menores com idade inferior a 13
anos (A idade legalmente definida em termos de lei nacional no âmbito do
RGPD). Se o utilizador for uma criança com idade inferior a 13 anos e tentar
enviar o seu registo, o mesmo será rejeitado e a criança será informada de
que não aceitamos registos provenientes de crianças com idade inferior a
13 anos. Incentivamos os pais e os responsáveis por menores com idade
inferior a 13 anos a controlarem e supervisionarem regularmente a
utilização do correio eletrónico e as outras atividades online das crianças.

Retificação, Eliminação, Modificação ou Atualização de Informações dos
Utilizadores
Caso um utilizador da aplicação queira atualizar as suas informações
pessoais constantes nas bases de dados da aplicação, deverá entrar em
contato através do formulário presente no site https://www.cromio920.pt.

O Crómio 920 não armazena quaisquer informações dos utilizadores do
seu sítio.

Nosso Contato
Se tiver quaisquer perguntas ou comentários relativamente ao nosso Web
site e/ou à nossa política de privacidade, escreva-os no formulário de
contacto presente no nosso website.

O Consentimento do Titular dos Dados
Ao utilizar o nosso Web site confirma que aceita os termos desta Política de
Privacidade, assim como os nossos Termos e Condições. Caso não
concorde com os termos da nossa Política de Privacidade e os nossos
Termos e Condições, solicita-se que não nos forneça informações pessoais
e cesse a utilização no nosso Web site.

Direito do Titular dos Dados ao Acesso às Suas Informações Pessoais
Caso um utilizador da aplicação queira saber que informações pessoais das
quais é titular constam nas bases de dados da aplicação, deverá entrar em
contato através do formulário presente no site https://www.cromio920.pt.

O Crómio 920 não armazena quaisquer informações dos utilizadores do
seu sítio.

Direito do Titular dos Dados à Eliminação de Dados Pessoais
Caso um utilizador da aplicação Crómio 920 queira apagar as suas
informações pessoais constantes nas bases de dados da aplicação, deverá
entrar em contato através do formulário presente no site
https://www.cromio920.pt.

O Crómio 920 não armazena quaisquer informações dos utilizadores do
seu sítio.

Política de Privacidade
A política de privacidade online aplica-se apenas às informações recolhidas
através do nosso sítio e aplicação WEB não às informações recolhidas
offline.

