  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1)  

Introdução

Na J. Carranca Redondo, Lda., a empresa produtora do Licor Beirão, respeitamos a
privacidade de quem utiliza os nossos produtos, entre os quais os sites e aplicações que
disponibilizamos periodicamente. Neste documento referimo-nos à J. Carranca Redondo, Lda.
como “J. Carranca Redondo”, “nós” e “nosso”; e a si como “você”, “lhe”, “si” ou “seu”. Este
documento, a “Política de Privacidade”, explica como recolhemos, processamos e
armazenamos qualquer dado pessoal que lhe pertença, ou seja, informação que permite
identificá-lo, como o nome, a morada, o número de telefone ou o email. Esta informação é
referida neste documento como “informação pessoal” ou “dados pessoais”.

2)  

Informação que recolhemos, como a recolhemos e como a utilizamos

Utilizamos tecnologias como cookies, web beacons, ou unique device identifiers para
identificarmos o seu computador ou dispositivo, de forma a poder proporcionar-lhe a melhor
experiência possível. Os nossos sistemas também recolhem informação como o browser que
utiliza, o sistema operativo e o endereço de IP.
Podemos também recolher informação que permita a identificação pessoal por si fornecida,
como o seu nome, morada, número de telefone ou email. Com a sua autorização podemos
ainda aceder ao perfil e a outras informações de serviços como o Facebook.
Os nossos sistemas podem associar esta informação pessoal às suas atividades (como páginas
que viu, links em que clicou ou páginas pelas quais procurou).
Podemos utilizar a sua informação pessoal para o contactar para fins promocionais. Não
contactamos ou recolhemos informação de indivíduos abaixo da idade legal para o consumo
de bebidas alcoólicas de forma intencional. Se tiver conhecimento que, inadvertidamente,
recolhemos essa informação, por favor contacte-nos de forma a que possamos obter o devido
consentimento parental ou remover a informação.

3)  

Vamos partilhar a informação com terceiros?

Não partilhamos informação pessoal (como o nome, morada, email ou telemóvel) com outras
empresas. Não autorizamos campanhas de marketing de terceiros a recolher dados através do
nosso serviço para ad targeting.

  

  

4)  

Durante quanto tempo retemos a informação pessoal?

Retemos a informação por tempo indefinido.

5)  

Como protegemos a sua informação pessoal?

Tomamos uma série de providências para garantir a segurança da sua informação pessoal
contra acessos ou divulgação não autorizados. Importa, contudo, salientar que nenhum método
de segurança ou de encriptação pode garantir total proteção de informação contra ataques
informáticos ou erro humano.

6)  

Os seus direitos em relação à sua informação pessoal

Pode contactar-nos por email caso deseje ver ou apagar qualquer informação pessoal que
tenhamos armazenado, como o nome, morada, email ou número de telefone.

7)  

Como contactar-nos

Se tiver alguma questão ou preocupação sobre a nossa política de privacidade, por favor
contacte-nos para: info@beiraodhonra.com
J. Carranca Redondo, Lda.
Quinta do Meiral | 3200-095 Lousã | Portugal

8)  

Reclamações

Esperamos que não tenha qualquer queixa sobre nós ou os nossos serviços. No entanto, se
estiver insatisfeito com o nosso uso da sua informação pessoal por favor contacte-nos para
info@beiraodhonra.com.

9)  

Situações Especiais

Para fornecer o serviço podemos ter de tornar informação pessoal e anónima disponível a
terceiros. Isto só acontecerá, contudo, nestas circunstâncias específicas:
1 -   Com o seu consentimento expresso;
2 -   Quando de boa-fé acreditamos ser requerido por lei;
3 -   Quando de boa-fé acreditamos ser necessário para proteger os nossos direitos ou
propriedade;
4 -   Quando há transmissão a algum sucessor ou comprador, numa fusão, aquisição,
  

  

liquidação, dissolução ou venda de ativos. O seu consentimento não será requerido para
divulgação nestes casos, mas procuraremos sempre notificá-lo na medida em que tal seja
possível por lei.
Esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez a 26 de abril de 2017 mas pode
mudar periodicamente. Em caso de mudança na política de privacidade colocaremos um aviso
na aplicação. Se a mudança afetar os utilizadores registados, enviaremos uma notificação via
email, notificação push ou texto.

  

