A Primeline é responsável pelo processamento de dados pessoais fornecidos
voluntariamente pelo Usuário.
As informações coletadas sobre os Usuários são apenas aquelas fornecidas
voluntariamente pelos Usuários para entrar em contato com a Primeline através do
formulário de contato.
O uso e o processamento de dados pessoais coletados em nosso site são realizados em
conformidade com o REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO de 27 de abril de 2016 sobre a proteção de indivíduos no que diz respeito
ao processamento de dados pessoais. e à livre circulação desses dados e que revoga a
Diretiva
95/46 / CE (Regulamento Geral
de Proteção de
Dados).

Preenchimento de formulários;
Contato direto com Primeline;
Cookies;
Os cookies são usados para armazenar informações, melhorando a funcionalidade do
site. Os cookies não dão acesso a informações pessoais ou ao computador do usuário.
Eles consistem apenas em informações que o servidor coloca no lado do visitante do
site, fazendo com que o usuário seja reconhecido ao visitar a mesma página novamente
e possa ser visualizado com mais facilidade, melhorando a navegabilidade por parte de
quem visita um site.
A maioria dos navegadores permite o uso de cookies por padrão. Se desejado, as
configurações do navegador podem ser alteradas para impedir que sejam usadas.
No entanto, impedindo o uso de cookies, você pode comprometer a maneira como
interage com este site e com outras pessoas, a Primeline não é responsável por
quaisquer
problemas
de
navegação
e
interação.

Em nossa loja online, coletamos o nome, número de telefone e endereço de e-mail para
reservas, contatos e cotações. Somente a Primeline terá acesso aos dados pessoais
fornecidos voluntariamente pelos usuários deste site. Nenhuma informação pessoal
será comercializada ou fornecida a outras entidades.
Também podemos coletar outras informações sobre a experiência do cliente em nosso
site que contribuem para a melhoria de nosso serviço.

Esteja ciente de que, como detentor de dados pessoais, você tem o direito de obter da
Primeline, como controlador, a exclusão de seus dados pessoais sem demora
injustificada, e este último tem a obrigação de excluir dados pessoais sem demora
indevida se os dados pessoais os dados não são mais necessários para a finalidade que
motivou sua coleta ou tratamento ou se o consentimento foi retirado.

Em caso de violação de dados pessoais, o responsável pelo tratamento (Primeline)
notificará a autoridade supervisora competente (Comissão Nacional de Proteção de
Dados) sem demora injustificada e, sempre que possível, dentro de 72 horas após tomar
conhecimento, a menos que haja violação de dados pessoais. não é susceptível de
resultar em risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares. Se a notificação
à autoridade de supervisão não for transmitida no prazo de 72 horas, deve ser
acompanhada dos motivos do atraso.
Qualquer que seja a violação de dados pessoais, a Primeline os documenta com as
seguintes informações: os fatos relacionados aos dados, seus efeitos e as medidas
corretivas adotadas.

Qualquer dúvida sobre esta Política de Privacidade deve ser direcionada para
primeline.cascais@gmail.com.
Contatos:
Telefone: +351932287978
E-mail: primeline.cascais@gmail.com
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