POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A SPRING IT Soluções de Lazer Lda. (SPRING IT) respeita a privacidade dos seus clientes e
utilizadores do seu website.

A SPRING IT aconselha a leitura da presente Política de Privacidade, uma vez que a
disponibilização de dados pessoais através do seu website implica o conhecimento e aceitação
da mesma.

Os dados pessoais recolhidos durante a visita ao website da SPRING IT, são processados de
forma confidencial, de acordo com a legislação em vigor e apenas quando voluntariamente
fornecidos pelo Cliente.

Ao disponibilizar os seu dados, o Cliente autoriza o tratamento e processamento informático dos
mesmos pela SPRING IT, assim como a transmissão destes a outras entidades parceiras,
incluindo-os numa base de dados, com a finalidade de divulgação e oferta ao Cliente dos seus
produtos e/ou serviços.

A SPRING IT utiliza as melhores práticas no âmbito da segurança e proteção de dados pessoais,
com o objetivo de acautelar a proteção dos dados que lhe são disponibilizados, contra qualquer
forma de tratamento ilícito.

Os dados pessoais recolhidos serão mantidos pelo período necessário às finalidades que
motivaram a sua recolha e tratamento, ou outro prazo legal aplicável. No momento da recolha
de dados serão prestados mais esclarecimentos sobre a finalidade e tratamento dos mesmos.

A SPRING IT poderá recorrer a entidades terceiras para a prestação de determinados serviços
e/ou produtos ou com as quais estabeleça parcerias comerciais, podendo implicar a transmissão
de dados pessoais de Clientes a estas entidades. Nestes casos a SPRING IT tomará as medidas
necessárias, de forma a assegurar que estas entidades oferecem as mais elevadas garantias a
este nível.
Em qualquer situação, a SPRING IT permanece responsável pelos dados pessoais que lhe sejam
disponibilizados.

A SPRING IT reserva-se o direito de alterar a presente Política de Privacidade, sem aviso prévio.

É garantido ao titular dos dados pessoais o acesso, atualização, retificação ou eliminação dos
seus dados, mediante pedido escrito dirigido à SPRING IT por correio, para a morada Rua do
Seixal n.º 90, 4000-521 Porto ou para o endereço de correio eletrónico geral@spring-it.pt.

