Política de Privacidade e Termos de Utilização do Site
www.florestabemcuidada.com
A empresa Floresta Bem Cuidada, Lda., doravante designada por FBC, respeita a privacidade dos
visitantes do site e empreende todos os cuidados necessários para proteger as respetivas
informações. A presente política identifica a informação que é recolhida e de que forma esta pode
vir a ser utilizada, bem como as normas de segurança adotadas de modo a proteger a informação,
dados pessoais, identidade de qualquer visitante.

TIPOLOGIA DE INFORMAÇÃO RECOLHIDA
Podem ser solicitados diversos dados pessoais, nomeadamente: nome, endereço, data de
nascimento, sexo, endereço de correio eletrónico, número de cartão de cidadão, número de
identificação fiscal e curriculum vitae.

UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO VISITANTE
A totalidade da informação é registada, eventualmente utilizada e protegida em conformidade com
a legislação em vigor em matéria de proteção de dados.

PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO DO VISITANTE
A informação fornecida ao visitar o site da FBC (www.florestabemcuidada.com) é protegida no
âmbito da implementação de medidas de segurança, nomeadamente, através de acesso
condicionado à área de Recursos Humanos e Gestão de Topo. No entanto, a FBC alerta que ao
fornecer dados pessoais online, existe o risco de terceiros poderem intercetá-los e utilizá-los, pelo
que, declinamos qualquer responsabilidade em situações de divulgação indevida ou abusiva desses
dados.

UTILIZAÇÃO DE COOKIES
Cada visitante poderá desativar todos os cookies se preferir não os receber. Adicionalmente, pode
ser informado pelo seu computador da utilização de cookies. Em ambos os casos o visitante tem que
ajustar as definições do seu navegador.
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ATUALIZAÇÃO, MODIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
O titular dos dados, pode a qualquer momento solicitar à FBC o acesso à sua informação pessoal,
solicitar ainda a alteração dos seus dados pessoais ou a eliminação dos dados pessoais quando estes
deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha. Para tal, a FBC deve ser
informada através o email geral@grupofbc.com.

CONTACTO FBC
Caso surja alguma dúvida ou sugestão relativamente ao site (www.florestabemcuidada.com) ou
relativamente à política de privacidade da FBC pode entrar em contacto através do email
geral@grupofbc.com.

CONSENTIMENTO DO TITULAR DOS DADOS
Ao utilizar o site www.florestabemcuidada.com confirma que aceita os termos presentes na Política
da Privacidade. No entanto, se não concordar com os termos da Política, a FBC pede-lhe que não
forneça qualquer tipo de informação pessoal.

DIREITO DO TITULAR DOS DADOS AO ACESSO ÀS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Cada visitante, se assim o solicitar, tem o direito de receber uma cópia da informação pessoal em
posse da FBC. A empresa poderá eventualmente, salvo raros casos, cobrar uma pequena taxa para
custos administrativos e informativos de qualquer pedido efetuado.

POLÍTICA DA PRIVACIDADE
O titular dos dados tem o direito de receber uma cópia das suas informações pessoais em nosso
poder. A empresa reserva-se o direito de cobrar uma pequena taxa (valor a definir) para custos
administrativos e informáticos de qualquer pedido efetuado. visitante poderá desativar todos os
cookies se preferir não os receber. Adicionalmente, pode ser informado pelo seu computador da
utilização de cookies. Em ambos os casos o visitante tem que ajustar as definições do seu navegador.
Guarda, 11 de outubro de 2019

_______________________________________
(Orlando Faísca, Gerente)
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