
Política de Privacidade

Todas as informações pessoais relativas a pessoas que visitem o website ou preencham 

formulários online do Centro de Estudos Alicerces do Saber, Lda serão tratadas em 

conformidade com Regulamento Geral de Proteção de Dados.

No preenchimento de formulários, a comunicação dos seus dados pessoais é faculta-

tiva e voluntária.

Os dados recolhidos serão utilizados para a finalidade que originou a sua recolha e 

para que foram autorizados, mas também, com o expresso consentimento dos titulares, 

para contactos com informação relacionada que pode ou não ter caracter comercial, 

bem como a realização de inquéritos de qualidade e satisfação. Nenhum dos dados 

pessoais que nos seja confiado será facultado, por via gratuita ou comercial, a empre-

sas de marketing direto ou outras entidades que utilizem listas de “mailing” para pub-

licitação dos seus próprios produtos e/ou serviços.

Fornecemos às pessoas o controlo sobre a forma como os respetivos dados são 

utilizados. Os titulares dos dados têm o direito solicitar a alteração ou a eliminação dos 

seus dados pessoais, enviando um email para geral@alicercesdosaber.pt.

É possível, perante a eliminação de dados pessoais, reter alguma informação para efei-

tos de gestão, sem violar qualquer princípio do RGPD.

Em formulários, a informação assinalada com um * é obrigatória. A não prestação de 

informação assinalada como obrigatória resultará na impossibilidade de análise da 

informação para o efeito destinado o formulário e impossibilidade da prestação da 

informação ou serviços solicitados, consoante aplicável.
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Apesar das medidas de proteção, o envio de informações pessoais através da Internet 

pode implicar sempre o risco de interceção e uso por terceiros. Ao estabelecer, a 

partir deste Website, ligações com outros sítios na Internet, seja por meio de um “link” 

ou de um “banner”, o Centro de Estudos Alicerces do Saber, Lda não se responsabiliza 

pela política de segurança e privacidade, forma, conteúdo ou práticas desses mesmos 

sítios.

No preenchimento e envio de formulários, para além da informação solicitada no 

mesmo, o sistema regista o IP, data, hora e fornecedor de serviços de comuni

cação, browser e equipamento.

O Centro de Estudos Alicerces do Saber, Lda poderão utilizar no seu site cookies e 

outros ficheiros similares tendo em vista a melhoria do desempenho do site e da 

experiência do utilizador. Cookies são pequenos ficheiros de texto que um site pode 

colocar no computador ou equipamento móvel do utilizador que permitem o recon-

hecimento do equipamento do mesmo da próxima vez que o utilizador visita o site.

A maior parte dos motores de pesquisa utiliza cookies mas, de igual forma, permite ao 

utilizador que essa funcionalidade seja desativada.

O acesso aos dados registados no sistema estão acessíveis apenas aos colaboradores 

do Centro de Estudos Alicerces do Saber, Lda que são devidamente autorizados a 

faze-lo apenas para tarefas relacionadas com o fim para que foram recolhidos e para 

normal funcionamento do Centro de Estudos Alicerces do Saber, Lda, sendo desta 

forma garantida que a informação pessoal não é de acesso publico e não pode ser 

consultada sem os perfis de utilização adequados e devidamente autorizados.

Para exercer os seus direitos, para fazer uma reclamação ou para quaisquer questões 

relativas a aos Termos de Privacidade deverá contactar o responsável pelo tratamento 

dos dados do Centro de Estudos Alicerces do Saber, Lda, por email para 

geral@alicercesdosaber.pt ou por carta para Rua Mariano Pina loja no 4a – Leião, 

2740-134 Porto Salvo.


