DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
DAS EMPRESAS
CONTIMETRA INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS, Lda. (NIPC 500074216), CONTIMETRA
INSTALAÇÕES MECÂNICAS, Lda. (NIPC 500637954) e SISTIMETRA SISTEMAS E MEDIDAS
INDUSTRIAIS, Lda. (NIPC 501434534)

Esta declaração tem como objectivo esclarecer quais os dados pessoais que recolhemos na
interacção dos utilizadores com o nosso site, e o modo como efectuamos o seu tratamento.
A CONTIMETRA INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS, Lda. (NIPC 500074216), CONTIMETRA
INSTALAÇÕES MECÂNICAS, Lda. (NIPC 500637954) e SISTIMETRA SISTEMAS E MEDIDAS
INDUSTRIAIS, Lda. (NIPC 501434534), doravante designados Contimetra/Sistimetra, respeitam
o direito de privacidade dos Titulares de dados/utilizadores e não recolhem neste site qualquer
informação pessoal sobre estes sem o seu livre e inequívoco consentimento.
Todos os Titulares de dados/Utilizadores podem através do preenchimento de um formulário
online no campo “Formulários” situado de forma visível no nosso site, exigir a retirada do seu
consentimento, rectificar os dados, ou mesmo ordenar o seu apagamento.
Quaisquer dados pessoais que nos sejam fornecidos serão tratados com as garantias de
segurança e confidencialidade, exigidas pela Lei Nº67/98, de 26 de Outubro (Lei da Protecção
de dados pessoais), e de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de Abril de 2016 do
Parlamento Europeu e do Conselho (Regulamento Geral de Protecção de dados).

1-RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A Contimetra/Sistimetra não recolhem os dados pessoais dos Titulares de dados/utilizadores
neste site, a menos que estes livre e voluntariamente os forneçam (por exemplo, quando
utilizam o nosso formulário online para Pedido de Informações Técnicas ou comerciais,
devolução de mercadorias ou subscrição da nossa Newsletter).
Qualquer informação que os Titulares de dados/utilizadores nos forneçam por esta via será
apenas utilizada pela Contimetra/Sistimetra para a finalidade descrita.

2- RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA
Este site usa Cookies de sessão.
Apenas é registado, no nosso servidor, a informação técnica relativa às visitas a este site.
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Não é recolhida informação que possa ser usada para identificar os visitantes do site. A
informação técnica registada limita-se aos seguintes itens:




O endereço de IP (Internet Protocol) do visitante;
O tipo de navegador de internet (Browser) utilizado pelo visitante do site o respectivo
sistema operativo usado;
As páginas visitadas no site e os documentos descarregados

A informação técnica será utilizada apenas para finalidades estatísticas.
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