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Politica de Privacidade 
 

1. Politica de Privacidade 

Os serviços colocados à disposição neste web site são proporcionados pelo “alenquer 
digital + Natal é no Comércio Tradicional”. Os responsáveis do web site 
www.natal.alenquer-on.pt representada legalmente pela entidade Câmara Municipal 
de Alenquer (CMA), assumem com cada utilizador registado e validado um 
compromisso de privacidade em relação aos dados nele alojados. Para o “alenquer 
digital + Natal é no Comércio Tradicional”, a segurança e privacidade dos dados dos 
utilizadores são uma questão de honra. 

2. Confidencialidade 

Pela própria natureza e objetivos dos serviços interativos disponibilizados, é requerido 
aos utilizadores o fornecimento de contactos e/ou informações que podem ser 
consideradas de caráter pessoal, que o “alenquer digital + Natal é no Comércio 
Tradicional” poderá utilizar exclusivamente para tratamento no âmbito dos 
regulamentos e normas definas para as ações nele integradas, garantindo, no entanto, 
a todos os seus utilizadores que: 

• Nenhum dado pessoal será facultado a terceiros sem o prévio consentimento 
do seu titular; 

• Nenhum dos dados pessoais que nos seja confiado será facultado, por via 
gratuita ou comercial, a empresas de "marketing" direto ou outras entidades 
que utilizem listas de "mailing" para publicitação dos seus produtos e/ou 
serviços; 

• Nenhuma informação fornecida pelo utilizador, será alguma vez partilhada ou 
cedida permissão para consulta por terceiros pelo “alenquer digital + Natal é no 
Comércio Tradicional” sem que para tal, após justificação, seja dado o seu 
consentimento; 

Os responsáveis pelo site do “alenquer digital + Natal é no Comércio Tradicional” 
declaram respeitar o previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)- 
Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto.  
Esta poderá ser consultada no link:  
https://dre.pt/pesquisa/-/search/123815982/details/maximized 
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3. Cookies 

Visando proporcionar aos nossos utilizadores uma maior rapidez e personalização do 
serviço prestado, o “alenquer digital + Natal é no Comércio Tradicional” poderá 
recorrer a uma funcionalidade do "browser" conhecida como "cookie". Um "cookie" é 
um pequeno ficheiro de texto, automaticamente guardado pelo computador do 
utilizador, e que permite a sua identificação sempre que este volte a consultar, neste 
caso, o web site do “alenquer digital + Natal é no Comércio Tradicional”. 

Qualquer utilizador pode, no entanto, configurar o seu "browser" por forma a impedir a 
instalação de "cookies" no seu computador. Contudo, essa opção poderá tornar a sua 
navegação mais lenta, tanto neste como outros web sites da Internet. 

4. Ligações a Terceiros 

Este web site, construído numa lógica de Portal Dinâmico no domínio de serviços de 
apoio ao Tecido Empresarial da Região de Alenquer e seus Munícipes, poderá conter 
ligações para outros web sites na Internet, nacionais ou estrangeiros. 

Ao estabelecer, a partir deste web site, ligações a outros web sites na Internet, através 
de "links”, o “alenquer digital + Natal é no Comércio Tradicional”, não assume qualquer 
responsabilidade, pela política de segurança e privacidade, forma, conteúdo ou 
práticas desses mesmos web sites. 

5. Correção e Atualização de Informação de Caráter Pessoal 

Cada utilizador dos serviços interativos disponibilizados é responsável e titular dos 
dados que transmita ao “alenquer digital + Natal é no Comércio Tradicional”, podendo 
controlar a quantidade de informação fornecida e quando (e em que circunstâncias) 
esta poderá, ou deverá ser facultada a terceiros. 

Caso o Utilizador entenda alterar qualquer informação de carácter pessoal e/ou 
respetivas condições de divulgação, poderá sempre fazê-lo. Basta para tal aceder à 
sua conta, mediante a utilização do seu "login" e "password". 

6. Termos de uso do TEA 

Os serviços disponibilizados neste web site encontram-se sujeitos às condições 
expressas nos Termos de Uso da aplicação, sendo esta uma condição para poder 
usufruir dos serviços disponibilizados e poderá ser consultado através de link próprio 
na página web principal. 

 


