POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Helder Alberto Martins Fialho Lda declara cumprir a legislação em matéria de proteção de dados
pessoais, implementando medidas técnicas, logísticas e organizativas no âmbito da segurança dos
dados pessoais por si recolhidos e tratados. Declara ainda que os seus colaboradores e
subcontratantes estão vinculados a estritos deveres de confidencialidade e que garante o exercício
dos direitos dos titulares dos dados pessoais em causa.

O formulário de contacto e o formulário de reserva, ambos constantes do presente website,
implicam o acesso pela MORFOSE LDA aos dados pessoais do remetente (nome, contactos e
eventualmente outros dados necessários para a satisfação do pedido do titular dos mesmos),
pressupondo, portanto, a referida utilização, o consentimento necessário à legitimidade do
tratamento dos dados pessoais em causa. O utilizador declara a este respeito que os dados pessoais
foram por si inseridos ou por outrem autorizado para o efeito e que, correspondem à verdade, estão
completos e atualizados e não violam de qualquer modo os direitos de terceiros.

Os dados pessoais recolhidos são tratados pela MORFOSE LDA, com número de pessoa coletiva
e com sede social Avenida Antonio Borges n° 6

,

9500-44 1 Ponta Delgada, que os conservará

apenas durante o período necessário para a prossecução da finalidade da recolha, findo o qual serão
por nós apagados definitivamente.

Os seus dados pessoais recolhidos através do nosso website não serão por nós comunicados a
nenhuma entidade terceira nem transferidos e/ou divulgados de qualquer modo.
Nos termos e condições previstos na legislação aplicável e em vigor em matéria de proteção de
dados pessoais, é garantido ao utilizador do nosso website os direitos de acesso, retificação,
apagamento, limitação do tratamento, oposição e portabilidade dos seus dados pessoais, os quais
poderão

ser

por

si

exercidos

através

de

comunicação

eletrónica

enviada

para

ocantinhodaavo.azoresc~gmaiI.com A sua solicitação será por nós respondida no prazo máximo de
.

10 dias.
Candelária, 18 de junho de 2019

A Gerência

Helder Alberto Martins Fialho

