POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Casa do Conto – Arts & Residence assume como compromisso interno a defesa
da privacidade e da segurança da informação quer no processamento quer na
manutenção dos dados pessoais a seu cargo, respeitando a legislação em vigor
nomeadamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados assim como a
legislação nacional e comunitária vigente.
A presente Declaração de Privacidade visa também estabelecer os termos em
que a informação dos utilizadores da nossa página www.casadoconto.com, é
recolhida pela Casa do Conto – Arts & Residence que se torna responsável pelo
tratamento dessa informação.
A Casa do Conto – Arts & Residence, trata os seus dados pessoais com as
finalidades de gestão da sua relação contratual com os seus clientes, bem como,
e havendo consentimento informado e livre, procede ao envio de newsletters ou
outro tipo de comunicações de marketing.
A recolha de informação que efetuamos é conservada pela Casa do Conto – Arts
& Residence e não é comunicada a nenhuma outra entidade, salvo nas situações
em que tal constituir uma obrigação legal. Os dados pessoais recolhidos pela
Casa do Conto – Arts & Residence são armazenados em bases de dados
informáticas sendo assegurada toda a segurança dessa informação.
A Casa do Conto – Arts & Residence implementou medidas técnicas assim como
procedimentos internos de controlo que considerou necessários para proteger
os dados pessoais contra a destruição e perda, acidental ou ilícita, a alteração,
a difusão ou o acesso não autorizado aos mesmos. Além disso, os dados
pessoais que guardamos são tratados com a máxima confidencialidade e são
utilizados única e exclusivamente para as finalidades identificadas.
Na situação de visitante do nosso website, pode não fornecer qualquer
informação pessoal. Este website apenas recolhe informação pessoal
identificável se desejar entrar em contacto connosco devendo, nesse caso,
preencher um formulário de consentimento.
No decurso da nossa atividade não recolhemos qualquer informação relativa a
alguma categoria especial de dados nomeadamente relacionados com raça ou

origem étnica, crenças religiosas, registo criminal, saúde mental ou física, ou
orientação sexual.
Toda e qualquer informação recolhida nos termos do RGPD irá ser processada
pela Casa do Conto – Arts & Residence para os fins acima designados e será
guardada por um período correspondente ao prazo de existência legal da
empresa, ou até ser recebida, da sua parte, uma comunicação a informar o
exercício do seu direito ao esquecimento.
A qualquer momento pode exercer quaisquer dos direitos consagrados no
Regulamento Geral de Proteção de Dados, para além do direito ao
esquecimento, nomeadamente o direito de informação, de acesso, de
retificação, de limitação do tratamento, de notificação, de portabilidade, de
oposição e todos aqueles que resultam dos princípios que informam o
regulamento ou seja os princípios da livre circulação dos dados, da licitude,
lealdade e transparência, do propósito limitado, da minimização, da precisão, do
limite à retenção, da segurança dos dados e da responsabilidade.
Todos estes direitos podem por si ser exercidos através de uma comunicação
via o nosso website ou através de correspondência endereçada à Casa do Conto
– Arts & Residence.
A Casa do Conto – Arts & Residence preocupa-se com os termos em que é
definida a sua segurança de informação, nesse sentido dotámo-nos de medidas
técnicas que acreditamos são suficientes para garantir uma segurança
operacional relacionada com a informação que recebemos.
A Casa do Conto – Arts & Residence sempre que entenda necessário, pode
modificar ou retificar esta Declaração de Privacidade. Por esse facto
aconselhamo-lo a rever periodicamente esta declaração por forma a manter-se
atualizado na forma como protegemos aos seus dados pessoais.
A Casa do Conto – Arts & Residence poderá utilizar cookies com o objetivo de
ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações do seu
website. Os cookies são pequenos etiquetas de software, ficheiros de texto
reduzidos, que são armazenadas nos computadores através do navegador,
browser, retendo apenas informação relacionada com as suas preferências, não
incluindo dados pessoais.
Os cookies visam antes de mais, permitir uma navegação mais rápida,
eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.
O uso de cookies é prática normal dos sites na internet e a maioria dos
navegadores permite ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies.
Informação adicional sobre o uso de cookies e outras tecnologias de
monitorização bem como o seu controle pelos nossos utilizadores poderá ser
consultada na nossa Política de Cookies.

