Política Privacidade
A sua privacidade é importante para nós. É política do http://www.miguel-fonseca.pt e do seu
promotor respeitar a sua privacidade em relação a qualquer informação sua que possamos
recolher no site http://www.miguel-fonseca.pt.
Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente e por sua livre e expressa vontade
desejar manifestar o seu apoio subscrevendo a moção apresentada, utilizando o formulário de
subscrição.
Quando armazenamos dados, protegemos dentro de meios comercialmente aceitáveis para
evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não
autorizados.
Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com terceiros,
exceto quando exigido por lei.
O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós. Esteja ciente de
que não temos controle sobre o conteúdo e práticas desses sites e não podemos aceitar
responsabilidade por suas respetivas políticas de privacidade.
O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas práticas em torno
de privacidade e informações pessoais. Se você tiver alguma dúvida sobre como lidamos com
dados do Utilizador e informações pessoais, entre em contacto connosco.
Política de Cookies
O que são cookies?
Como é prática comum em quase todos os sites profissionais, este site usa cookies, que são
pequenos arquivos descarregados no seu computador, para melhorar sua experiência. Esta
página descreve quais informações eles recolhem, como as usamos e por que às vezes
precisamos armazenar esses cookies
Como usamos os cookies?
Utilizamos cookies por vários motivos, detalhados abaixo. Infelizmente, na maioria dos casos,
não existem opções padrão do setor para desativar os cookies sem desativar completamente a
funcionalidade e os recursos que eles adicionam a este site. É recomendável que você deixe
todos os cookies se não tiver certeza se precisa ou não deles, caso sejam usados para fornecer
um serviço que você usa.
Desativar cookies
Você pode impedir a configuração de cookies ajustando as configurações do seu navegador
(consulte a Ajuda do navegador para saber como fazer isso). Esteja ciente de que a desativação
de cookies afetará a funcionalidade deste e de muitos outros sites que você visita. A desativação
de cookies geralmente resultará na desativação de determinadas funcionalidades e recursos
deste site. Portanto, é recomendável que você não desative os cookies.

Cookies de Terceiros
Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por terceiros confiáveis. A seção
a seguir detalha quais cookies de terceiros você pode encontrar através deste site.
• Este site usa o Google Analytics, que é uma das soluções de análise mais difundidas e confiáveis
da Internet, para nos ajudar a entender como você usa o site e como podemos melhorar sua
experiência.
Para mais informações sobre cookies do Google Analytics, consulte a página oficial do Google
Analytics.
Compromisso do Utilizador
O Utilizador se compromete a fazer uso adequado dos conteúdos e da informação que o site
http://www.miguel-fonseca.pt oferece e com caráter enunciativo, mas não limitativo:
A) Não se envolver em atividades que sejam ilegais ou contrárias à boa fé e à ordem pública;
B) Não difundir propaganda ou conteúdo de natureza racista, xenofóbica, jogos de hoje ou azar,
qualquer tipo de pornografia ilegal, de apologia ao terrorismo ou contra os direitos humanos;
C) Não causar danos aos sistemas físicos (hardwares) e lógicos (softwares) do site
http://www.miguel-fonseca.pt, de seus fornecedores ou terceiros, para introduzir ou
disseminar vírus informáticos ou quaisquer outros sistemas de hardware ou software que sejam
capazes de causar danos anteriormente mencionados.
Recolha e Tratamento de Dados Pessoais
Os seus dados pessoais são solicitados apenas e somente quando submete a sua subscrição à
moção através presentada no nosso site http://www.miguel-fonseca.pt. Os dados pessoais
recolhidos são os seguintes:
•Nome;
•Número do Cartão Cidadão;
•Número de militante do PS;
•Telemóvel;
•Morada;
•Email;
4. Utilização e Finalidades dos Dados Pessoais Recolhidos
Os seus dados pessoais são recolhidos e somente utilizados para efeitos do tratamento ao abrigo
dos regulamentos em vigor para a subscrição e manifestação de apoio à apresentação da moção
no congresso.
Os seus dados pessoais não serão utilizados para qualquer outro fim que não o enunciado
anteriormente.
O site http://www.miguel-fonseca.pt. não procederá à venda, aluguer, partilha ou oferta dos
dados pessoais fornecidos pelos seus subscritores, excepto nos termos da legislação de proteção
de dados pessoais aplicável e nas situações previstas na presente Política de Privacidade.

6. Conservação de Dados Pessoais
Os dados pessoais fornecidos aquando da subscrição da moção através do formulário presente
no site http://www.miguel-fonseca.pt , serão mantidos até ao dia 31 de Março de 2022, sendo
posteriormente destruídos de forma permanente.
Se quiser alterar os seus dados pessoais ou solicitar que os mesmos não mais sejam tratados
pelo http://www.miguel-fonseca.pt, pode contactar solicitando o mesmo através do seguinte
email: geral@miguel-fonseca.pt
Mais informações
Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver algo que você
não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro deixar os cookies ativados, caso
interaja com um dos recursos que você usa em nosso site.

