Política de Privacidade e Politica de Cookies
Todos o conteúdo do portal online são da inteira responsabilidade da Prazilândia Turismo e Ambiente, E.M., com sede em Edifício da Prazilândia, Praça Amarela 3280-050
Castanheira
de
Pera,
telefone
236
438
931,
correio
electrónico
prazilandia@praiadasrocas.com, NIPC 506579794, com o Conselho de Administração
composto por João Manuel Marreca Correia de Oliveira e Diana Sofia dos Santos Pais.
Política de Privacidade
Prazilândia - Turismo e Ambiente, E.M., adiante designado por Praia das Rocas, é
responsável pelo portal praiadasrocas.com e praiadasrocas.com/loja, adiante designado por
portal online da Praia das Rocas, e compromete-se a garantir a privacidade dos dados
pessoais recolhidos e/ou transmitidos online.
A visita ao presente portal online, por si só, não implica o registo, de forma automática, de
qualquer dado pessoal que identifique o Utilizador. No entanto, a utilização de
determinados conteúdos ou serviços poderá implicar a disponibilização pelos utilizadores
de dados pessoais.
Dados Pessoais
● A Praia das Rocas compromete-se a respeitar a legislação em vigor sobre proteção de
dados pessoais e a não ceder, sob qualquer forma ou condição, esta informação a entidades
terceiras.
● Os dados pessoais reunidos durante o uso do portal online da Praia das Rocas serão única
e exclusivamente utilizados pela Praia das Rocas para estudar a relação destes com os
Utilizadores dos serviços, assim como para o desenvolvimento de atividades comerciais da
empresa, incluindo o envio aos Utilizadores de informação, materiais promocionais e
publicitários, de acordo com as condições aceites pelo Utilizador.
● Nos termos da legislação aplicável, é garantido, sem encargos adicionais, o direito de
acesso, correção e atualização dos seus dados pessoais, mediante pedido por escrito via
email, bem como direito de oposição à utilização dos mesmos para as finalidades previstas
anteriormente, devendo para o efeito contactar a Praia das Rocas através do endereço de
correio eletrónico praiadasrocas@praiadasrocas.com.
● A portal online da Praia das Rocas contém hiperligações (links) para outros portais online.
A Praia das Rocas não se responsabiliza pelas políticas de privacidade desses mesmos
portais online. Recomenda-se aos utilizadores do portal online da Praia das Rocas que,
quando acedam a outros sites, consultem as páginas que, dentro desses portais online, se
refiram às políticas de privacidade. Este texto refere-se apenas à política de privacidade
aplicável ao portal online da Praia das Rocas.
Política de Cookies
O nosso portal online utiliza cookies que permitem melhorar o desempenho e experiência
do Utilizador na utilização do mesmo. Ao navegar, está a aceitar a nossa política de cookies
e a consequente utilização de cookies de acordo com as condições descritas.
O que são cookies
Os cookies são pequenos ficheiros de informação que ficam guardados no seu computador,
tablet, telefone ou outro dispositivo com acesso à Internet, através do browser. As
informações retidas pelos cookies são reenviadas ao servidor do portal online sempre que o
browser abre uma das suas páginas. Os cookies asseguram o funcionamento dos portais

online e também para fornecer informação importante aos gestores dos mesmos,
permitindo também, uma navegação mais rápida e eficiente.
Como gerir os cookies
Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies em qualquer
altura, configurando as definições apropriadas no respetivo programa de navegação. Pode
configurar os cookies no seu browser de internet, no menu “opções” ou “preferências.

