POLÍTICA DE PRIVACIDADE
R.G.P.D. - Política de Privacidade
A Hotinspe, Lda , é responsável pelo presente website e compromete-se a garantir a privacidade dos dados
recolhidos e consultados online. Agradecemos que leia atentamente o seguinte texto, para tomar conhecimento
da forma como os dados que nos disponibiliza são tratados pela Hotinspe .
A Hotinspe reserva-se o direito de alterar a política de privacidade, pelo que se aconselha a leitura regular deste
documento. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por email para geral@hotinspe.pt, ou através dos contactos
indicados na pagina de Contactos.
1) Como são recolhidos os dados?
Os dados são recolhidos através do preenchimento do «Formulário de Registo» que se encontra disponível
na Área de Cliente - Registo. Ao preencher e submeter o «Formulário de Registo», o Cliente reconhece que leu,
entendeu e concorda com todos os termos e condições desta Política de Privacidade. O Cliente poderá atualizar
os dados por si fornecidos, sempre que quiser e com total autonomia, na Área de Cliente - "Dados de Registo"
após efetuar o seu login, mediante a introdução do seu email e da sua palavra-chave. Os processos de recolha e
consulta de dados estão devidamente protegidos através de encriptação SSL. A recolha de dados poderá também
efetuar-se presencialmente nas nossas instalações, no momento de contratar um serviço.
2) Para que fins são recolhidos os dados de Cliente?
Os dados recolhidos são utilizados exclusivamente para fins ligados à execução do respetivo contrato de serviço,
através de email ou chamada telefónica:
 solicitações de propostas
 envio de orçamentos
 informação sobre prestação de serviços
 faturação
 outros assuntos relacionados com a atividade profissional da empresa junto dos seus clientes.
3) Qual é a entidade responsável pela recolha de dados?
A Hotinspe é a entidade responsável pela recolha de dados para tratamento informático e o método de
conservação será em ficheiro informático e papel.
4) Que procedimentos de segurança tem o website da Hotinspe?
Para garantir a segurança e máxima confidencialidade dos dados, tratamos a informação recolhida de forma
absolutamente confidencial, de acordo com as nossas políticas e procedimentos internos de segurança e
confidencialidade, utilizando as mais avançadas ferramentas de segurança e encriptação HTTPS/SSL.
A Hotinspe não procederá à venda ou partilha dos dados recolhidos com terceiros.
5) Quem posso contactar para aceder, retificar ou apagar os dados?
O Cliente poderá atualizar os dados por si fornecidos, sempre que quiser e com total autonomia, na "Área de
Cliente - Dados de Registo" após efetuar o seu login, mediante a introdução do seu email e da sua palavra-chave.
O Cliente poderá contactar-nos a qualquer momento através de mensagem para o nosso email: geral@hotgas.pt,
ou através dos contactos indicados na página de Contactos, com o intuito de rever, atualizar e decidir que tipo
de dados pretendem ver guardados.
Política de Cookies
O nosso website utiliza cookies que facilitam a navegação, o registo e a recolha de dados estatísticos. Para saber
mais, consulte a nossa Política de Cookies
Se tiver dúvidas em relação a nossa Política de Privacidade ou se necessitar de algum esclarecimento
adicional, contacte-nos.
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