POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO ISPGAYA
I-PRINCÍPIOS GERAIS

a) As pessoas autorizadas utilizam os dados autorizados para finalidades autorizadas;
b) Porque a sua privacidade é muito importante para nós, em tudo o que fazemos;
c) Porque entendemos que só pessoas autorizadas podem aceder aos seus dados e
tratá-los para as finalidades previamente definidas.
e
d) Porque consideramos que, enquanto titular dos dados que os dados são seus e não
nossos,
Procuramos através desta Política de Privacidade manifestar o nosso compromisso e
respeito pelas normas legais que visam proteger a sua privacidade e os seus dados
pessoais.
e) O acesso ao nosso website e a disponibilização dos seus dados pessoais implica o
conhecimento e aceitação desta Política de Privacidade. É ainda aconselhada a leitura
dos nossos Termos e Condições que disponibilizamos no mesmo endereço;
f) A eventual disponibilização de links para websites externos à nossa empresa não
implica qualquer assunção de responsabilidade relativamente a tais websites e ao seu
conteúdo, não lhes sendo, por conseguinte, aplicável a presente Política de Privacidade.

II-CONCEITOS E INFORMAÇÕES AO TITULAR DOS DADOS

1-O que são Dados Pessoais?
Para efeitos desta Política, seguimos a definição adotada pelo Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD), a saber, qualquer informação relativa a uma pessoa singular
identificada ou identificável, sendo que é considerada identificável uma pessoa singular
que possa ser identificada, direta ou indiretamente, designadamente por referência a

um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade
física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social.
2- Recolha de dados?
No âmbito da nossa atividade não procedemos à recolha ou tratamento de dados
pessoais através do nosso website.

3- Uso de “cookies”?
No âmbito da nossa atividade não procedemos ao envio de cookies nem registamos
atividades dos utilizadores no nosso website.

4-Quem posso contactar em caso de dúvida?
1-Caso tenha alguma dúvida ou questão sobre a forma como recolhemos e tratamos os
seus dados pessoais poderá entrar em contacto por email, para:
dpo@ispgaya.pt

2-O Encarregado de Proteção de Dados/Responsável pela Proteção de Dados é
responsável por garantir que qualquer revisão ou atualização desta política é efetuada
de acordo com os requisitos do RGPD.

5-Revisão da Política
Reservamos o nosso direito de alterar sem aviso prévio o conteúdo desta política de
privacidade, sem prejuízo de informaremos no nosso sítio/website, destacadamente,
sempre que tal vier a suceder.

