
 

 

 

 

Política de Privacidade 
   

 

A sua privacidade é importante para nós. É política da INERBEIRAL respeitar a sua privacidade em relação a 
qualquer informação pessoal que possamos recolher a partir do nosso website. 

A INERBEIRAL apenas solicita informações pessoais quando estas são fundamentais para que possamos 
fornecer um serviço com a respetiva qualidade. Fazemo-lo por meios justos e legais, com o seu conhecimento e 
consentimento. Também informamos por que estamos a recolher os dados solicitados e como estes serão 
utilizados. 

Apenas retemos as informações recolhidas durante tempo necessário para fornecer o serviço solicitado. Quando 
armazenamos dados, estes encontram-se protegidos dentro dos meios comercialmente aceitáveis para evitar 
perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não autorizados. 

Não partilhamos 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. A INERBEIRAL não se 
responsabiliza pelo conteúdo e práticas desses sites, bem como as respetivas Políticas de Privacidade. 

O utilizador, quando visita o nosso website, é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais, com 
o conhecimento informado de que alguns serviços podem não estar disponíveis ou ser prestados com a 
qualidade desejada, caso escolha não fornecer esses dados. 

O uso continuado do nosso site pressupõe a aceitação das nossas práticas consoante a presente Política de 
Privacidade e recolha das informações pessoais. Caso tenha alguma questão ou dúvida relativamente ao 
tratamento de dados feito pela INERBEIRAL, por favor, contacte-nos. 

 

POLÍTICA DE COOKIES 
O QUE SÃO COOKIES? 

Como é prática comum em quase todos os sites profissionais, este site utiliza cookies: arquivos cujo download é 
efetuado no seu computador, para melhorar sua experiência. Esta página descreve quais as informações por eles 
recolhidas, como são utilizadas e a justificação da necessidade de recolha e utilização dos mesmos. 

 

https://politicaprivacidade.com/#_blank


 

 

 

Também pode consultar na presente Política de Privacidade como pode proceder à recusa do armazenamento 
de cookies, no conhecimento de que, caso prefira fazê-lo, pode comprometer algumas das funcionalidades do 
nosso website. 

COMO UTILIZAMOS 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 estes adicionam a este site. É recomendável que o utilizador deixe todos os cookies ativos se não tiver 
certeza se precisa ou não deles, caso sejam estes a garantia para fornecimento de um serviço no nosso site. 

DESATIVAR COOKIES 

O utilizador pode desativar a configuração de cookies ajustando as configurações do seu navegador, no 
conhecimento de que a desativação de cookies afetará a funcionalidade deste e de muitos outros sites que visita. 
A desativação de cookies geralmente resultará na desativação de determinadas funcionalidades e recursos deste 
site. Portanto, é recomendável que os mesmos não sejam desativados. 

COOKIES QUE DEFINIMOS 
 
Cookies relacionados com formulários: 
 
Quando o utilizador envia dados por meio de um formulário como os encontrados nas páginas de contacto, os 
cookies podem ser configurados para guardar os detalhes do utilizador para futura correspondência. 

Cookies de preferências do site: 

Para proporcionar uma ótima experiência neste site, encontra-se disponível a funcionalidade para definir as suas 
preferências de como este site é executado enquanto o utiliza. Para guardar as suas preferências, definimos 
cookies para que essas informações possam ser utilizadas sempre que interagir com uma página afetada pelas 
preferências definidas. 

COOKIES DE TERCEIROS 

Em alguns casos especiais, também utilizamos cookies fornecidos por terceiros confiáveis. Esta secção detalha 
quais os cookies de terceiros que podem ser utilizados: 

Este site usa o Google Analytics, para nos ajudar a compreender como os utilizadores interagem com o 
nosso site e como podemos melhorar a sua experiência. Estes cookies podem rastrear informações como 
quanto tempo cada utilizador gasta no site ou quais as páginas visitadas. 

Para mais informações sobre cookies do Google Analytics, consulte a página oficial do Google Analytics. 



 

 

 

As análises de terceiros são usadas para rastrear e medir a utilização deste site, para que possamos continuar a 
garantir uma boa experiência aos utilizadores deste website. 

Periodicamente, testamos novos recursos e fazemos alterações ao layout deste site. Enquanto essas melhorias 
são testadas, estes cookies podem ser utilizados para garantir que o utilizador tem uma experiência consistente. 

 

Termos de Utilização 
     

 

COMPROMISSO DO UTILIZADOR 

Ao utilizar este site, o visitante compromete-se a fazer uso adequado dos conteúdos e da informação que a 
INERBEIRAL disponibiliza e com caráter enunciativo, mas não limitativo: 

Não se envolver em atividades que sejam ilegais ou contrárias à boa-fé e à ordem pública; 

Não difundir propaganda ou conteúdo de natureza racista, xenofóbica, ou qualquer tipo de pornografia 
ilegal, de apologia ao terrorismo ou contra os direitos humanos; 

Não causar danos aos sistemas físicos (hardwares) e lógicos (softwares) da INERBEIRAL, dos 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. 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Caso tenha alguma dúvida ou questão por favor entre em contacto connosco para qualquer tipo de 
esclarecimento. 

Esta Política de Privacidade foi aprovada pelos órgãos competentes da INERBEIRAL e é efetiva a partir 
de julho/2022. 
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