Termos de Utilização e Políticas
I. Âmbito Geral
O conteúdo deste sítio é disponibilizado com o objectivo de fornecer informações de carácter geral e não
constitui uma prestação de serviços. A PLATINUM - Management and Services, Lda exclui a sua
responsabilidade por quaisquer danos que possam ocorrer relacionados com a informação contida neste
sítio. Este sítio é meramente informativo e não tem um conteúdo publicitário.
A PLATINUM - Management and Services, Lda autoriza o descarregamento e armazenamento temporário
do conteúdo deste sítio para efeitos de visionamento do mesmo num computador pessoal ou monitor. A
reprodução, armazenamento permanente ou retransmissão do conteúdo deste sítio são expressamente
proibidos sem a autorização prévia e por escrito da PLATINUM - Management and Services, Lda .Todos os
direitos relativos a este sítio são da titularidade exclusiva da PLATINUM - Management and Services, Lda .
II. Políticas de Privacidade e Cookies
A PLATINUM - Management and Services, Lda está empenhada em garantir que a sua privacidade está
protegida e que cumpre as suas obrigações ao abrigo da Lei de Protecção de Dados. A nossa Política de
Privacidade e Cookies explica como iremos tratar qualquer informação pessoal que nos fornecer quando
usar este sítio. Também descreve como usamos cookies de internet e algumas das medidas de segurança
que tomamos para proteger a sua privacidade, dando ainda garantias sobre coisas que não irá fazer.
O regulamento (UE) 2016/679 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 pode ser
consultado em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT
1. Política de Privacidade
A PLATINUM - Management and Services, Lda apenas tratará os seus dados pessoais quando:
a) Desenvolvimento, manutenção do nosso sítio;
b) Prevenção e detecção de fraude;
c) Assegurar a segurança dos sistemas de informação;
d) Prestação de serviços e/ou venda de produtos;
e) Tiver obtido o seu consentimento para tratar os seus dados pessoais para finalidades específicas,
explícitas e legítimas;
f) For necessário para cumprir com obrigações legais que se lhe apliquem.
A PLATINUM - Management and Services, Lda não irá vendar os seus dados pessoais a terceiros.
A nossa política de conservação de dados será pelo período necessário para a observância dos propósitos
para os quais estes foram recolhidos. No entanto, em determinados casos poderemos conservar os dados
durante períodos mais longos, nomeadamente quando a Lei assim o impuser.
2. Política de cookies
Utilizamos cookies neste sítio. Um cookie é um pequeno arquivo de texto que identifica o seu computador
no nosso servidor. Os cookies auxiliam os sites no armazenamento e recuperação da informação sobre os
seus hábitos de navegação de forma a personalizar a navegação de acordo com as suas preferências.. Os
cookies em si não identificam o utilizador individual, apenas o computador utilizado.
Este sítio utiliza cookies de análise. Os cookies de análise, uma vez tratados, permitem quantificar o número
de utilizadores e realizar a medição e análise estatística de como esses utilizadores usam o serviço
oferecido.
O utilizador tem, a qualquer momento, a possibilidade de configurar o seu computador para aceitar todos os
cookies, para notificá-lo quando um cookie é emitido ou para não receber quaisquer cookies. A forma como
faz isso depende do navegador de internet que utiliza. Por favor, consulte a função "Ajuda" do seu
navegador. Se aceitar cookies, eles podem permanecer no seu computador por muitos anos, a menos que
os elimine. Por favor, note que desligar cookies pode afectar a experiência de utilização neste sítio e nos
sítios em geral.

Controlo de cookies:
Os navegadores da Web permitem exercer algum controle de cookies através das configurações do
navegador. A maioria dos navegadores permitem bloquear cookies ou bloquear cookies de sites específicos.
Os Navegadores também podem ajudá-lo a apagar os cookies quando fecha o navegador. Deve observar
no entanto, que isso pode significar que quaisquer opt-outs ou preferências definidas no site serão perdidos.
Para saber mais sobre os cookies, incluindo a forma de ver o que os cookies foram criados e como
gerenciar e excluí-los, visite www.allaboutcookies.org que inclui informações sobre como gerir as suas
configurações para os vários fornecedores de navegadores.
3. Google Analytics navegador opt-out:
Para disponibilizar aos visitantes mais escolha sobre como os seus dados são recolhidos pelo Google
Analytics, o Google desenvolveu o Google Analytics Navegador Opt-out Add-on. O add-on comunica com o
JavaScript do Google Analytics (ga.js) para indicar que as informações sobre a visita do site não devem ser
enviados para o Google Analytics. O Google Analytics Navegador Opt-out extra não impede que as
informações sejam enviadas para o site em si ou para outros serviços da web analytics. Para saber mais
sobre o Google Analytics Brower Opt-out extra visite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
III. Aceitação dos Termos de Utilização e Políticas:
Ao utilizar este sítio manifesto a minha vontade, livre, específica, informada e explícita, e dou o meu
consentimento para a recolha e uso das suas informações tal como estabelecido nos Termos de Utilização e
Políticas, nomeadamente, nas políticas de cookies e privacidade. Estes Termos de Utilização e Políticas
podem a qualquer momento ser modificados e essas modificações serão publicadas neste sítio. Caso não
concorde com os mesmos, não deverá continuar a utilizar ou navegar neste sítio.
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