
 
 

 

Revisão 00 – Março 2020 

 

POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE 
 

Elaboração  Analise crítica Aprovação 

João Azeredo 
Administrativo 

 
 

Fernando Ruy Gomes Paciello 
Diretor 

 
Quadro de revisões 

Data Revisão Descrição 
02/04/2019 00 Emissão Inicial 

 
 
  
 
                                           
 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Revisão 00 – Março 2020 

 
 
Plataforma Paralela 

Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para o ajudar a tornar o uso do 

PLATAFORMA PARALELA mais produtivo e agradável possível, permitindo que a equipe da 

PLATAFORMA PARALELA possa estabelecer uma comunicação eficaz com você através de e-mail 

ou telefonemas. 

 

A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site e dos 

aplicativos é importante para a PLATAFORMA PARALELA e não serão fornecidas a terceiros, 

salvo se através da solicitação para cumprimento de algum mandato judicial.  

 

Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes que 

visitem o site serão tratadas em concordância com a Lei da Proteção de Dados Pessoais de 26 de 

outubro de 1998 (Lei n.º 67/98).  

 

A visita ao site pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. A equipe da PLATAFORMA 

PARALELA reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, 

recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com regularidade de forma a estar 

sempre atualizado. 

 

Cookies 

Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências pessoas quando 

visita o nosso website. Isto poderá incluir um simples pop-up, ou uma ligação em vários serviços 

que providenciamos, tais como fóruns e blogs.  

 

Você detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou efetuando  

alterações nas ferramentas de programas Antivírus, como o Norton Internet Security. No entanto, 

isso poderá alterar a forma como interage com o nosso website, ou outros  websites. 

 

Upload de imagens 

O PLATAFORMA PARALELA oferece ao usuário a possibilidade de fazer upload de fotos e 

arquivos de imagem. Esses arquivos são de uso exclusivo da PLATAFORMA PARALELA e não 

serão utilizados e/ou divulgados à terceiros, salvo se através da solicitação p ara cumprimento de 

mandato judicial. 

 



 
 

 

Revisão 00 – Março 2020 

Obrigações do Usuário 

É dever do Usuário obedecer aos atuais Termos de Uso e Política de Privacidade, o que inclui 

respeitar propriedade intelectual de terceiros (por exemplo com dados pessoais do perfil).  

 

O Usuário não deve executar download, upload ou qualquer forma de disseminação de material 

ou informação de caráter violento, ofensivo, injurioso, calunioso, difamador, racista ou 

xenofóbico ou qualquer um que viole o real objeto e objetivo do PLATAFORMA PARALELAGO. 

 

Segurança de seus dados 

A segurança de suas informações é muito importante para nós da PLATAFORMA PARALELA, por 

isso utilizamos uma série de tecnologias e procedimentos padrões na indústria para protegê -las 

de acesso, uso ou exposição não- autorizados. Como parte de nosso serviço, toda informação é 

criptografada antes de ser transmitida utilizando SSL (Secure Socket Layer).  

 


