DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
Dados pessoais a serem processados
A K.I. SAMEN pode processar os seus dados pessoais, seja pelo facto de utilizar os seus produtos e/ou
serviços, ou pelo facto de ter preenchido o formulário no sítio da K.I. SAMEN. Os dados pessoais seguintes
podem ser abrangidos neste processo:
Nome próprio e sobrenome



Endereço



Número de telefone



Endereço e-mail



Endereço IP

Porque é que a K.I. SAMEN necessita de dados
K.I. SAMEN processa os seus dados pessoais






para estabelecer contacto telefónico, por e-mail e/ou por correio sendo necessário, por exemplo
através do formulário no sítio da internet.
no âmbito da execução de um contracto estabelecido relativo a compra, venda ou prestação de
serviços.
para correspondência por e-mail (opt-out): através de notícias em forma digital poder dar
informação sobre actividades, serviços e outra informação interessantes relacionadas com o
mercado e o meio empresarial. Desactivar este tipo de serviços é sempre possível através do
formulário disponível na parte inferior da correspondência.
para visualizar as visitas a este sítio: no sítio de internet da K.I. SAMEN ficam guardados os dados
gerais dos visitantes, entre os quais o endereço digital IP do seu computador, a data e a hora da
sua visita e outros dados que o seu motor de busca envia. Estes dados são utilizados para analisar
o comportamento e os interesses dos visitantes no sítio na internet. Estes dados são tratados de
forma anónima na medida do possível e não são partilhados com terceiros.

Durante quanto tempo a K.I. SAMEN guarda os dados
A K.I. SAMEN guarda os seus dados pessoais durante o tempo estritamente necessário para alcançar os
objectivos para os quais foram recolhidos os seus dados. Os seus dados não serão guardados por um
prazo superior a um ano caso não se estabeleça um acordo ou uma relação comercial.

Partilha com outros
A K.I. SAMEN em princípio nunca partilha os seus dados pessoais com terceiros. A organização só abrirá
excepção caso isso seja necessário para a execução de um contrato ou para cumprir com as exigências
de lei.

Google Analytics
A K.I. SAMEN utiliza os serviços da Google Analytics para se manter a par do comportamento dos
visitantes no sítio da internet e da efectividade dos anúncios Adwords da K.I. SAMEN nos resultados de
busca de Google. A informação recolhida, incluindo o endereço IP do seu computador, é transferida para
um dos servers gerida por Google nos Estados Unidos. Consulte a informação sobre a política de
privacidade de Google. Aqui também pode consultar sobre a política de privacidade de Google Analytics.
Google utiliza esta informação para se manter actualizada sobre o uso deste sítio da internet, para
fornecer relatórios à K.I. SAMEN e também para dar informação aos seus promotores sobre a efectividade
das suas campanhas de promoção. Google pode partilhar esta informação com terceiros caso seja
obrigada a isso por meios legais, ou se estes terceiros possam processar informação em nome da
Google. A K.I. SAMEN não tem qualquer interferência neste processo. A K.I. SAMEN não deu nenhuma
autorização à Google para utilizar informação recolhida pela Analytics para outros serviços da Google.

Consulta de dados, alterações ou anulamentos
Tem o direito de verificar os seus dados pessoais, corrigi-los ou para cancelar o acesso aos seus dados.
Para isso pode enviar um requerimento a ki@ki-samen.nl
A K.I. SAMEN, o mais breve possível, dentro de quatro semanas irá reagir ao seu requerimento.
Segurança
A K.I. SAMEN leva em conta seriamente a proteção dos seus dados pessoais e assume medidas adequadas
para evitar mal uso, perda, acesso não permitido, divulgação não permitida ou alterações não admissíveis.
Para o processamento de dados a K.I. SAMEN utiliza o serviço de terceiros, o chamado provedor de dados,
com quem temos um contracto de trabalho.
O sítio da internet da K.I. SAMEN utiliza um Certificado SSL fiável para garantir que os seus dados pessoais
não caiam em mãos alheias. Se tem dúvidas sobre o processamento dos seus dados pessoais, sobre a
segurança destes ou se tem suspeitas de algum abuso, ou se deseja mais informação sobre o sistema de
segurança relativa aos seus dados pessoais recolhidos pela K.I. SAMEN entre em contacto com ki@kisamen.nl
www.ki-samen.nl é o sítio da internet da K.I. O endereço postal é:
Postbus 7171
5980 AD Grashoek (NL)
Telefone: 077-35 86 789
E-mailadres: ki@ki-samen.nl

Ocorrência
Sempre tem o direito de apresentar queixa perante o Serviço de Gestão Nacional de Dados Pessoais
Esta declaração de privacidade pode ser alterada. As alterações serão comunicadas através do sítio

www.ki-samen.nl

