Política de privacidade Feira dos Frutos 2018:
Todos os dados recolhidos são para exclusiva utilização por parte da organização da Feira dos
Frutos 2018 na gestão das iniciativas a que se destinam, sejam elas, workshops, seminários,
conferências, e ações de divulgação. Não fornecemos dados pessoais a terceiros. Todos os
dados recolhidos são os estritamente necessários para a organização dos eventos
mencionados.
Termos e condições Feira dos Frutos 2018:
Ao participar nas nossas iniciativas manifesta o seu consentimento para a recolha e
tratamento dos seus dados para fins de organização do evento. Algumas iniciativas
pressupõem a captação de imagem (fotografia e vídeo) para necessidades de registo, e /ou
divulgação de caracter informativo. A solicitação de consentimento será sempre
disponibilizada nos nossos formulários de inscrição sendo a sua aceitação necessária para a
participação nas iniciativas. A divulgação é feita através do nosso website e no nosso
Facebook.
Ao aceitar as condições acima descritas está a manifestar o seu consentimento para a recolha
e processamento dos seus dados pelo período vigente da Feira dos Frutos e para a eventual
divulgação nos nossos canais da sua imagem e/ou vídeo para fins de divulgação.
Cookies:
1. No âmbito da nossa Política de Privacidade
A presente política de privacidade abrange este website. A nossa Política de Proteção de
Dados respeita a privacidade do utilizador e processa os seus dados pessoais de acordo com as
leis em vigor. Os dados não serão processados para quaisquer outros fins que não os aqui
especificados. Reservamo-nos no direito de atualizar ou modificar a nossa Política de
Privacidade a qualquer momento, nomeadamente, de forma a adaptá-la a alterações
legislativas.

2. Para que fins são recolhidos dados pessoais do utilizador?
Os dados recolhidos nos formulários do website destinam-se exclusivamente ao
processamento dos pedidos dos utilizadores, e não serão usados para qualquer outro
processamento.

3. Utilizamos os dados pessoais recolhidos para Marketing Direto?
Não utilizaremos os seus dados pessoais para lhe enviar qualquer correio não solicitado cujo
conteúdo não tenha recebido o seu consentimento explícito. Não vendemos nem negociamos
os seus dados com terceiros.

4. Quem tem acesso aos dados pessoais do Utilizador?
Não divulgamos a terceiros quaisquer dados pessoais dos clientes e/ou utilizadores, sem o seu
consentimento, exceto quando tal for exigido por lei.

5. Onde são guardados os dados do Utilizador?
Os dados dos nossos clientes e utilizadores são armazenados em servidores localizados na
União Europeia. Estes servidores são protegidos e mantidos de acordo com os mais elevados
standards de segurança e por forma a respeitar as leis de privacidade aplicáveis.
6. Utilizamos cookies no nosso website?
Sim. Os cookies são ficheiros que armazenam informações no disco rígido ou browser do
utilizador, permitindo que os websites o reconheçam e saibam que já os visitou anteriormente.
O utilizador pode configurar o seu browser para recusar os cookies, porém nesse caso, os
websites ou partes dos mesmos podem não funcionar corretamente.

