
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A privacidade e segurança dos seus dados pessoais é uma matéria à qual a Tecnibraga confere 

especial atenção. 

Os dados pessoais submetidos nos nossos websites são processados exclusivamente pela 

Tecnibraga e cumprem as disposições do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

(REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril 

de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados)). Os nossos colaboradores agem em conformidade com 

regulamento referido, mantendo a confidencialidade dos seus dados. 

Os dados pessoais (nome, e-mail, telefone) serão recolhidos através do formulário de pedido 

de contacto disponível nos websites da Tecnibraga. Ao submeter os dados nos websites da 

Tecnibraga, está a autorizar a recolha e uso dos mesmos para os fins mencionados. Os dados 

serão conservados durante o período necessário, ou até que exerça o direito à eliminação dos 

mesmos. 

A finalidade da recolha e tratamento dos dados pessoais mencionados assenta na criação de 

um perfil na base de dados da Tecnibraga, para efeitos de comunicação institucional, de forma 

legítima, no âmbito da prestação de esclarecimentos gerais, técnicos e de suporte às soluções 

fornecidas pela empresa, ou de fins comerciais ou de marketing. 

Os websites da Tecnibraga utilizam cookies internos e incorporam conteúdos e serviços de 

outros operadores, nomeadamente Google, Facebook, LinkedIn, Youtube e Pinterest. Por sua 

vez, estes operadores podem usar cookies e componentes ativos, sobre os quais a Tecnibraga 

não tem influência no processamento de dados pessoais por parte desses operadores. Os 

dados são recolhidos de forma anonimizada, não sendo possível associar a um utilizador 

específico. 

A análise dos dados recolhidos permite-nos otimizar a nossa comunicação institucional e os 

nossos websites, adaptando-os às preferências dos utilizadores, permitindo melhorar a sua 

experiência. 

Na qualidade de titular dos dados pessoais, tem o direito de solicitar o exercício do direito ao 

acesso, alteração, eliminação, portabilidade, restrição de processamento ou de remoção do 

consentimento dos dados pessoais, em conformidade com o disposto no Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados. Para o efeito, deverá dirigir o seu pedido por escrito, com o assunto 

“Proteção de Dados Pessoais”, para geral@tecnibraga.pt. 


