
 

1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA 

As seguintes informações sobre a nossa Política de Privacidade reflectem o compromisso da 

PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN SL, de manter e garantir relações comerciais 

seguras através da protecção de dados pessoais, garantindo o direito à privacidade de cada um 

dos utilizadores dos nossos serviços. Neste documento, explicamos como utilizamos os dados 

pessoais dos utilizadores do portal web. 

2. Definição de dados pessoais 

Por "Dados Pessoais" entendemos qualquer informação relativa a uma pessoa singular 

identificada ou identificável. Isto inclui, mas não está limitado a, nome, apelido, sobrenome, 

endereço postal, endereço electrónico e número de telefone. 

3. tratamento e finalidade dos dados recolhidos 

Quaisquer dados pessoais que forneça ao visitar qualquer um dos nossos portais ou instalar a 

nossa aplicação móvel serão processados de acordo com os regulamentos de protecção de 

dados e só serão recolhidos, processados e utilizados para fins lícitos, legítimos e informados. 

Por conseguinte, detalhamos todas as finalidades para as quais os dados pessoais são utilizados 

por PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN SL como controlador de dados: 

- Gerir os formulários de registo a fim de se tornarem utilizadores registados e aceder aos 

serviços, bem como contactá-los e responder-lhes sobre as questões levantadas ou receber 

informações comerciais sobre novos produtos e notícias da empresa. 

  

- Outra finalidade para a qual os dados são recolhidos é responder a pedidos de informação 

através do envio de formulários de contacto. Os dados obtidos desta forma são utilizados para 

responder aos próprios utilizadores e para lhes enviar informações comerciais, assim como para 

os incluir na lista de distribuição. 

 

PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN SL informará todos os utilizadores do carácter não 

obrigatório da recolha de certos dados pessoais, excepto nos campos indicados em contrário. 

Contudo, o não fornecimento desses dados pode impedir que PRODUCCIONES TEATRALES 

ALGOQUIN SL preste todos os Serviços ligados a esses dados, libertando-nos de toda a 

responsabilidade pela não prestação ou prestação incompleta desses Serviços. 

É obrigação do utilizador fornecer informações verdadeiras e mantê-las actualizadas, e 

PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN SL reserva-se o direito de excluir dos serviços e 

cancelar o serviço qualquer utilizador que tenha fornecido informações falsas, sem prejuízo de 

qualquer outra acção legal que possa ser intentada.  

4. Legitimação para o tratamento dos seus dados 

A base jurídica para o tratamento dos seus dados é a resposta às consultas feitas através do 

website, o que implica a implementação, a pedido da pessoa em causa, de medidas pré-

contratuais por parte da pessoa em causa. 

 

5. Período de retenção de dados 

Os dados serão conservados durante o tempo necessário para responder às consultas. 

6. Divulgação dos seus dados pessoais a terceiros 



 
Os seus dados pessoais não serão divulgados a terceiros. No caso de ser necessário comunicar 

as suas informações a terceiros, o seu consentimento será solicitado. 

7. Segurança dos seus dados pessoais 

PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN SL tem uma preocupação especial em garantir a segurança 

dos seus dados pessoais. Os seus dados são armazenados nos nossos sistemas de informação, onde 

adoptámos e implementámos medidas de segurança técnica e organizacional para evitar qualquer perda 

ou utilização não autorizada por terceiros, por exemplo, os nossos portais web utilizam protocolos de 

encriptação de dados Https. 

8. Informação sobre a utilização de Cookies 

O simples facto de visitar este portal web ou de utilizar os serviços de PRODUCCIONES TEATRALES 

ALGOQUIN SL não regista automaticamente quaisquer dados pessoais que identifiquem um Utilizador. No 

entanto, informamos que enquanto navegamos no Website são utilizados "cookies", pequenos ficheiros de 

dados que são gerados no computador do utilizador e que nos permitem obter as seguintes informações 

analíticas: 

a) A data e hora de acesso ao Website, permitindo-nos conhecer as horas mais movimentadas, e fazer os 

ajustes necessários para evitar problemas de saturação nas nossas horas de ponta. 

b) O número de visitantes diários a cada secção, permitindo-nos conhecer as áreas de maior sucesso e 

aumentar e melhorar os seus conteúdos, para que os utilizadores obtenham um resultado mais satisfatório 

e melhorem a concepção dos conteúdos.  

c) A data e a hora da última vez que o utilizador visitou o sítio Web, a fim de realizar estudos analíticos e 

estatísticos sobre a utilização do sítio Web.  

d) Elementos de segurança envolvidos no controlo do acesso a áreas restritas.  

Para mais informações visite a nossa política de cookies 

9. Direitos dos utilizadores.  

Todos os utilizadores podem exercer qualquer dos direitos concedidos pelos regulamentos de protecção 

de dados, tais como o direito de acesso, rectificação, limitação do tratamento, supressão, portabilidade dos 

dados e oposição por escrito a PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN SL, situada em C/ SAN 

SEBASTIAN 14 CP 28693 DE QUIJORNA - MADRID ou através do envio de um e-mail para 

miguelangel@sketcheventos.net . Se o considerar apropriado, pode apresentar uma queixa junto da 

Agência Espanhola de Protecção de Dados para exercer a protecção dos seus direitos. 

 

 

10. não deseja receber informações da nossa parte ou deseja revogar o seu consentimento? 

Qualquer utilizador pode opor-se à utilização das suas informações para fins publicitários, estudos de 

mercado ou desenvolvimento de inquéritos de satisfação, bem como revogar o seu consentimento em 

qualquer altura (sem efeito retroactivo). Para o fazer, envie por favor um e-mail para 

miguelangel@sketcheventos.net . Quando receber publicidade por e-mail, pode também opor-se a este e-

mail clicando na ligação incluída no e-mail e seguindo as instruções fornecidas.  

11. Alterações à Política de Privacidade. 

A nossa Política de Privacidade pode ser actualizada devido a alterações e requisitos legais, bem como 

devido a melhorias e mudanças incluídas na forma como oferecemos e prestamos os nossos serviços e 

utilidades da aplicação. Por conseguinte, recomendamos que visite e aceda periodicamente à nossa Política 

de Privacidade, a fim de ter acesso às últimas alterações que possam ter sido incorporadas. No caso de 

tais alterações estarem relacionadas com o consentimento dado pelo utilizador, nesse caso será enviada 

ao utilizador uma notificação separada e independente, a fim de o notificar de novo. 



 
Se tiver quaisquer perguntas ou preocupações sobre a nossa Política de Privacidade ou desejar exercer 

quaisquer direitos ou acções relacionadas com os seus dados pessoais, contacte-nos através do seguinte 

endereço electrónico miguelangel@sketcheventos.net . 


