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Princípios gerais
a) As pessoas autorizadas utilizam os dados autorizados para
finalidades autorizadas;
b) A sua privacidade é muito importante para nós, em tudo o que
fazemos;
c) Consideramos que, enquanto titular dos dados que os dados são seus
e não nossos;
d) 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.
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.

Conceitos e informações ao titular de 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?
Os dados que recolhemos são apenas os estritamente necessários ao
funcionamento do website da KSTK.

3 - Que dados pessoais recolhemos?
Não procedemos à recolha de dados pessoais no website da KSTK.

4 - Quais são os seus direitos, enquanto titular de dados?
1 - Nos termos das disposições do RGPD garantimos-lhe o exercício dos
seus direitos de:
a) Acesso – tem direito de nos solicitar, entre outras, informação relativa a
saber se os seus dados estão ou não a ser tratados, que dados tratamos e
para que finalidades.
b) Retificação – tem direito, sem demora injustificada, à retificação dos
dados pessoais inexatos que lhe digam respeito e que os dados
incompletos sejam completados.
c) Direito ao cancelamento – também designado right to be
forgotten/direito a ser esquecido – pode solicitar, em determinadas
circunstâncias, que os seus dados pessoais sejam apagados dos nossos

registos, sem demora injustificada.
d) Oposição – tem direito a opor-se a determinados tipos de tratamento
de dados, tal como o tratamento para efeitos de comercialização direta.
e) Direito à Portabilidade – tem direito à transferência dos seus dados
pessoais que conservamos para outra organização ou a recebê-los num
formato estruturado e de uso corrente
f) Direito à Limitação do Tratamento – quando pretenda, por exemplo,
contestar a exatidão dos seus dados pessoais durante um período de
tempo que nos permita verificar a sua exatidão.
2 - Para efeito do exercício destes direitos por favor confira o ponto 6
abaixo indicado.

5 - Uso de “cookies” e registo de atividade?
No nosso website utilizamos apenas cookies estritamente necessários e
não relacionados com as soluções da KSTK. Estes são detalhados na
nossa Política de Cookies. Não registamos a atividade dos utilizadores
do nosso website.

6 - Quem posso contactar em caso de dúvida?
Caso tenha alguma dúvida ou questão poderá entrar em contacto com o
responsável pela proteção de dados através do email:
Pedro Veiga - pedro.veiga@kstk.pt
O 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.

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

