Política de Privacidade
A Reflexologia Zen compromete-se a tratar os seus dados pessoais em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril
de 2016 - “RGPD”) e demais legislação vigente nesta matéria.
Esta Política regula o tratamento de dados pessoais dos utilizadores do Site
(“Utilizadores”), recolhidos no âmbito da utilização do mesmo pela Reflexologia Zen
Qualquer dado do utilizador recolhido pelo Reflexologia Zen é confidencial,
nunca será repassado, cedido ou vendido a terceiros, a não ser que requerido por lei.
Ao ao preencher o nosso formulário de contactos está a fornecer o seu endereço de email.
Todos os formulários de contacto e pedidos de informação são recolhidos pelo browser e o IP utilizados para a conexão. Estes dados não serão divulgados a terceiras partes.
As suas informações são guardadas nas nossas bases de dados e não são
partilhadas com terceiros. Também não usaremos os dados pessoais para
tomar decisões automatizadas que possam afetar o utilizador. Os seus dados pessoais são protegidos por medidas técnicas e organizativas que garantem os seus direitos.
Os dados pessoais recolhidos serão conservados pelo período mínimo necessário para as finalidades da sua recolha, findo o qual serão eliminados.
Se tiver alguma queixa relativa à nossa utilização dos seus dados pessoais,
pode fazê-lo diretamente junto da autoridade de supervisão portuguesa, no
caso a Comissão Nacional de Proteção de Dados, através do
site www.cnpd.pt ou por escrito para a morada da mesma sita em: Av. D. Carlos I, 134 – 1.º 1200-651 Lisboa.
Para a utilização da página web é necessária a utilização de cookies. Os
cookies são utilizados para fins estatísticos do uso do website e em qualquer
dos casos são para facilitar visitas posteriores. Se assim o desejar pode configurar o seu navegador para ser avisado no ecrã sobre a recepção de cookies e para impedir a instalação de cookies no seu dispositivo. Consulte as
instruções e manuais do seu navegador para ampliar esta informação.
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O site recebe e mantém informações do seu browser nos nossos servidores,
incluindo o IP ou endereço de referência e a página que procurou. Além desta informação, a única outra informação pessoal que coletamos sobre si é a
que nos for fornecida nos nossos formulários online. O site será o único detentor desta informação. Esta informação será usada somente para o nosso
acompanhamento estatístico do número de visitas.
O site usa cookies e outras tecnologias para melhorar a sua experiência online e para saber como você usa os nossos serviços, com a finalidade de melhorar a qualidade deles.

Devido ao nosso portefólio e a outras questões de interesse na nossa área, o
nosso Site contém ligações para alguns Sites de terceiros. A Política de Privacidade aqui apresentada não se aplica a estes Sites, por isso, aconselhamos vivamente a consulta da Política de Privacidade dos mesmos.
O material disponível neste site, em texto e imagem, é propriedade da Reflexologia Zen e a sua utilização só pode ser feita com as devidas autorizações.
A utilização não autorizada constitui um crime punível por lei. Se tiver dúvidas ou alguma questão sobre a forma como gerimos a informação, por favor
envie-nos um e-mail para reflexologiazen@sapo.pt
Para qualquer outro assunto ou esclarecimento, por favor, contacte-nos.
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