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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A protecção da privacidade e dos dados pessoais é uma prioridade para a José Ruela Lda e 
um compromisso assumido por todos nós.

Desde já agradecemos a sua visita ao nosso site www.joseruela.pt.

Esta política diz respeito às prácticas de privacidade da José Ruela Lda.

Os dados recolhidos pela José Ruela Lda serão tratados com o máximo zelo e con- 
fidencialidade por todo o pessoal envolvido em qualquer das fases do tratamento, e uni- 
camente para a execução de prestação de serviços ou de outra relação contratual actual        
ou previsível.

Não recolhemos qualquer informação pessoal sem o consentimento e conhecimento dos seus 
utilizadores. Quaisquer dados que nos sejam fornecidos, serão tratados com as garantias 
exigidas pela Lei de Protecção de Dados - Lei 67/98, de 26 de Outubro.

O titular dos dados pode a qualquer momento solicitar o acesso aos mesmos, pedir a sua 
actualização, rectificação ou apagamento, por carta dirigida à José Ruela Lda - Estrada do 
Manique, 19 1750-166 Lisboa, ou por e-mail para o endereço geral@joseruela.pt, com 
indicação da sua identificação.

A José Ruela Lda não comunicará nunca os dados recolhidos a terceiros, excepto nos casos 
previstos por lei, ou se o titular dos dados nos tenha expressamente autorizado.

Site:
A informação apresentada no site pode ser alterada sem aviso prévio e sem que daí advenha 
qualquer responsabilidae para nós.

O conteúdo deste site é fornecido como uma facilidade de apresentação da nossa empresa 
aos seus visitantes e é constituído apenas por informação não vinculativa.

O acesso e a utilização do site www.joseruela.pt é livre por parte do utilizador.

A visita ao site www.joseruela.pt implica a aceitação de cookies pelo utilizador, que no entanto 
podem ser bloqueadas ou eliminadas.

As informações pessoais recolhidas site site da José Ruela Lda serão utilizadas apenas quando 
forem necessárias para fornecer um produto, serviço, informação ou para processar uma 
transacção.

Data da última actualização da polçítica de privacidade: 07 de Outubro de 2020.

Outras informações sobre osw direitos do utilizador: www.cnpd.pt


