
 

A Política de Privacidade da Casa Capaz está em conformidade com o Novo Regulamento Geral da 

Protecção de Dados. Em caso de dúvida sobre o tratamento dos dados pessoais, poderá entrar em 

contacto connosco através do email info@casacapaz.pt ou do telefone 918 483 393. 

 

1. Dados Pessoais objecto de tratamento 

Os dados pessoais como nome, email e contacto telefónico são recolhidos das seguintes formas: 

- Por Newsletter/campanhas de e-marketing – caso o utilizador consinta receber informação através de 

email. O consentimento poderá ser alterado em qualquer altura através do email info@casacapaz.pt  

- Para passatempos nas Redes Sociais – sempre que o utilizador participar e vencer um dos passatempos, 

irão ser recolhidos dados pessoais para envio do prémio 

- Nos formulários de contacto 

Recolhemos e usamos os dados pessoais dos utilizadores apenas para fins necessários à prestação dos 

nossos serviços. 

 

2. Finalidade do tratamento de Dados Pessoais 

Os dados pessoais dos utilizadores são utilizados para as seguintes finalidades: 

- Envio de campanhas de e-marketing e Newsletters relativos ao website e com expressa concordância do 

utilizador; 

- Análise de informação estatística relativamente à utilização do website para implementação de 

melhorias, correcção de erros ou qualquer outra questão importante que vise melhorar a experiência do 

utilizador no website. 

 

3. Destinatários de Dados Pessoais 

Os dados pessoais dos utilizadores podem ser divulgados a entidades externas à Casa Capaz para as 

finalidades de prestação de serviços, para gestão tecnológica do website e de armazenamento de dados, 

para comunicações e cumprimento de deveres e direitos legais, quer da Casa Capaz como do utilizador, 

ou para qualquer outra finalidade expressamente consentida pelo utilizador. 

Os dados pessoais dos utilizadores não serão utilizados para quaisquer outros fins que não estejam acima 

descritos, nem serão disponibilizados, vendidos ou partilhados a terceiros. 

 

4. Direitos dos utilizadores 

O utilizador e titular dos dados pessoais poderá em qualquer altura ter acesso aos dados, rectificar, 

apagar, cancelar, suspender ou limitar os dados, informando expressamente a Casa Capaz através do 

email info@casacapaz.pt.  

 

5. Actualização da Política de Privacidade 

A presente Política de Privacidade pode ser revista e actualizada a qualquer altura, estando a informação 

sempre disponível em casacapaz.pt. 

 


