
 Política de Privacidade 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Esta Política de Privacidade pretende dar a conhecer aos nossos Clientes e Visitantes as regras gerais de 
privacidade e tratamento dos seus dados pessoais, que recolhemos e tratamos no estrito respeito e 
cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais. 

A política de privacidade está relacionada com o website atual, não nos responsabilizamos por qualquer 
conteúdo ou política de privacidade de outros websites. Qualquer link externo estará claramente identificado. 

Ao aceder a este site compromete-se a aceitar e a respeitar a presente Política de Privacidade. 

INFORMAÇÃO GERAL 

Este website respeita integralmente os seus direitos de privacidade e não irá recolher qualquer Informação 
pessoal sem a sua permissão expressa. Qualquer Informação pessoal que nos faculte será tratada de forma 
segura e confidencial, de acordo com os standards de proteção de dados.  

RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO PESSOAL 

Não recolhemos qualquer tipo de informação pessoal neste website, excetuando a que nos facultar de forma 
voluntária, por exemplo ao preencher o formulário de reserva. Qualquer informação que nos facultar não será 
disponibilizada a terceiros e será somente utilizada pela nossa empresa para o fim para o qual foi 
disponibilizada. 

PEDIDOS RELACIONADOS COM A INFORMAÇÃO FORNECIDA 

Se requerido enviaremos uma cópia da Informação pessoal que nos facultou através do website. Se desejar 
obter esta informação deverá enviar um e-mail para  stacasacastelodevide@gmail.com Deverá incluir todas as 
formas de identificação possíveis, nomeadamente os dados que nos forneceu previamente através do website. 

Se detetar que possuímos informação incorreta (e.g. alteração do título, endereço de e-mail, país de residência, 
etc.) pode solicitar a correção desses dados. Poderá também solicitar que a sua informação seja eliminada. 
Todos os pedidos devem ser endereçados via email. 

RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que um site, ao ser visitado pelo utilizador, coloca no seu 
computador ou no seu dispositivo móvel através do navegador de internet (browser). Usamos o termo cookies 
nesta política para referir todos os ficheiros que recolhem informações desta forma. 

Este website utiliza aquilo que é vulgarmente designado por cookie persistente. Estes cookies são 
armazenados ao nível do navegador de internet (browser) nos seus dispositivos de acesso (pc, mobile e tablet) 
e são utilizados sempre que o faz uma nova visita ao website. 

Os cookies são utilizados para lhe fornecer uma melhor experiência interativa, por exemplo, para relembrar as 
suas preferências e também para nos ajudar a melhor o nosso website, medindo visitas e garantindo que os 
visitantes podem facilmente encontrar os conteúdos que procuram. 

UTILIZAMOS COOKIES PARA 

 Relembrar as preferências dos visitantes como o idioma, região, etc. 
 Recolher Informação sobre como os visitantes utilizam o website, por exemplo, que páginas visitaram, 

qual a duração média da visita, etc. 
Poderá sempre bloquear a utilização de cookies, acionando essa opção no seu navegador (browser), podendo 
fazê-lo para todos os cookies ou apenas para alguns. Atenção que se bloquear ou eliminar um ou mais cookies 
utilizados por este website o mesmo poderá não funcionar como esperado. 

 


