POLÍTICA DE PRIVACIDADE
(WEBSITE)
INTRODUÇÃO
A proteção da privacidade e dos dados pessoais é uma prioridade para a
INTEGRITY, S.A. (adiante abreviadamente designada por INTEGRITY) e um
claro compromisso assumido por nós.
A presente Política de Privacidade descreve, de forma detalhada, os termos
em que a INTEGRITY trata os dados pessoais enquanto entidade responsável
pelo seu tratamento, os quais são recolhidos e tratados no estrito respeito e
cumprimento do disposto na legislação de proteção de dados pessoais em
vigor em cada momento.
Esta política diz respeito às práticas de privacidade no âmbito da atividade
realizada pela INTEGRITY, nomeadamente nos respetivos websites. Os dados
pessoais que nos forneça durante a interação com os vários serviços serão
tratados com as garantias de segurança e confidencialidade exigidas pelo
enquadramento legal relativo à proteção de dados pessoais.
A INTEGRITY respeita as melhores práticas no domínio da segurança e da
proteção dos dados pessoais, tendo para o efeito tomado as medidas técnicas
e organizativas necessárias por forma a cumprir a legislação em matéria de
dados pessoais e garantir que o tratamento dos dados pessoais é lícito, leal,
transparente e limitado às finalidades autorizadas.
O acesso e a utilização dos serviços e websites por parte do utilizador
pressupõe que este leu, compreendeu e aceitou os Termos da Presente
Política de Privacidade.
O QUE ABRANGE ESTA POLÍTICA?
Esta Política de Privacidade aplica-se exclusivamente à recolha e tratamento
de dados pessoais relativamente aos quais a INTEGRITY é responsável pelo
respetivo tratamento, no âmbito dos serviços e produtos disponibilizados aos
seus Clientes/Utilizadores e em todas as situações em que ocorra um
tratamento de dados pessoais pela INTEGRITY.
Nos websites da INTEGRITY poderão estar incluídos links de acesso a outros
websites que são alheios à INTEGRITY. A disponibilização de tais links é
efetuada de boa-fé, não podendo a INTEGRITY ser responsabilizada pela
recolha e tratamento de dados pessoais efetuados através desses websites,
nem assumindo qualquer responsabilidade relativamente a tais websites,
nomeadamente quanto à respetiva exatidão, credibilidade e funcionalidades
disponibilizadas nos mesmos.
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PRIVACIDADE
A INTEGRITY respeita o seu direito à privacidade. Os dados solicitados
destinam-se à prestação do serviço por si solicitado, não sendo recolhidos
dados pessoais que não sejam necessários à prestação do serviço ou sem o
seu consentimento.
A interação com os websites da INTEGRITY não exige informação do
utilizador, salvo quando, para propósitos expressamente identificados, o
registo seja declarado necessário e seja por aquele autorizado de acordo com
os termos seguintes.

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
A INTEGRITY enquanto responsável pelo tratamento de dados:
• Assegura que o tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito
das finalidades para as quais os mesmos foram recolhidos;
• Recolhe, utiliza e conserva apenas os dados pessoais necessários para a
finalidade em causa;
• Trata os dados pessoais para fins legalmente previstos ou para a
prossecução de serviços a seu pedido.

SUBCONTRATANTE
Enquanto subcontratante a INTEGRITY compromete-se ao cumprimento dos
acordos de privacidade e tratamento de dados pessoais contratualizados com
as entidades responsáveis pelo tratamento de dados.
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O uso dos websites da INTEGRITY pressupõe a aceitação desta Política de
Privacidade.
Os websites da INTEGRITY não guardam nem recolhem informação de
identificação pessoal para fins de divulgação ou venda a terceiros com
propósitos de marketing para o consumidor ou envio de e-mails em nome de
terceiros.

RECOLHA DE DADOS PESSOAIS E INFORMAÇÕES DOS UTILIZADORES
Para os casos em que tal se afigura como necessário e/ou obrigatório, a
INTEGRITY solicita o seu consentimento expresso antes de utilizar as
informações para finalidades diferentes daquelas expressamente previstas na
presente Política de Privacidade.
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⮚ PRAZO DE CONSERVAÇÃO
A INTEGRITY conserva os dados pessoais de acordo com o propósito da sua
recolha:
●

De acordo com a legislação que regula o processo;

●

Durante outro período desde que acordado e com o consentimento do
titular.

⮚ PARTILHA DE DADOS PESSOAIS
A INTEGRITY apenas pode partilhar os dados pessoais com entidades
terceiras, cumprindo as disposições e obrigações legais e/ou contratuais em
vigor de acordo com os casos, incluindo, mas não limitando:
●

Autoridades reguladoras, tribunais e/ou entidades oficiais.

DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS
Estão previstos e determinados os direitos dos Titulares de Dados nos termos
da legislação aplicável.
Nos casos em que o tratamento de dados é baseado no consentimento do
titular, este pode retirá-lo, não prejudicando, contudo, a validade do
tratamento até essa data.
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, o
titular dos dados pode apresentar uma reclamação junto da autoridade de
controlo competente nos termos da lei.

ALTERAÇÃO À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A INTEGRITY reserva-se o direito de alterar a sua Política de Privacidade, pelo
que aconselhamos a consulta regular do presente documento.
Considera-se que as alterações entram em vigor a partir da data da sua
publicitação neste local, fazendo-se expressa referência à data de
atualização.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quaisquer aspetos relacionados com o tratamento de dados pessoais, o
exercício dos direitos dos titulares dos dados pessoais, ou quaisquer outras
questões sobre a presente política, deverão ser direcionados para os
seguintes contactos:
INTEGRITY, S.A.
Avenida João Crisóstomo, N.º 30, 5º,
1050 – 127, Lisboa, Portugal
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Ou
Correio Eletrónico: privacy@integrity.pt

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
02 de julho de 2021
Aprovado pela Administração da INTEGRITY,
em 02 de julho de 2021
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