Política de Privacidade
Atualização a 7 de maio de 2018
Pedimos o favor de ler atentamente a política de privacidade para saber como lidamos com a
sua informação.

Princípios Gerais
A empresa Grau de Prova unipessoal Lda, respeita a privacidade de quem connosco trabalha e,
por esse motivo protege a confidencialidade das informações pessoais que lhes forem
fornecidas, em conformidade com a legislação sobre a Proteção de Dados Pessoais em vigor.

Privacidade e Proteção de Dados
A política de privacidade da Escola de Línguas, Centro de estudos e Campo de Férias Grau de
Prova, aplica-se a todos os dados recolhidos, decorrentes do uso deste site, que possam
identificar o utilizador enquanto pessoa singular, sendo que ao fazê-lo está a exprimir a sua
autorização relativamente ao processo dos seus dados pessoais nos termos previstos nesta
política de privacidade de dados.
Esperamos que esta política de Privacidade de Dados ajude a compreender qual o tipo de
informação que recolhemos, a razão pela qual o fazemos, bem como a forma como
processamos esta informação.
Designa-se ou entende-se por dado pessoal qualquer informação que possa ser usada para
identificar uma pessoa, tal como o nome, o endereço de e-mail, o endereço postal, o número
de telefone/telemóvel ou outra informação necessária para a Escola de Línguas, Centro de
Estudos e Campo de Férias Grau de Prova Lda, possa prestar o serviço solicitado pelos nossos
utilizadores/ consumidores.
A Escola de Línguas, Centro de Estudos e Campo de Férias não recolhe automaticamente
qualquer informação pessoal. Toda a informação é fornecida, com o consentimento do
utilizados/ consumidor, através dos formulários de inscrição/ folha de matrícula que tem as
seguintes finalidades:
- Prestação de serviços de Escola de Línguas, nomeadamente o ensino de línguas estrangeiras,
traduções, exames internos e externos e visitas de estudo, quer nacionais, quer internacionaispara que lhes possamos prestar os nossos serviços;
- Prestação de serviços de Centro de Estudos, nomeadamente sala aberta-programa de
acompanhamento ao estudo e preparação de exames, explicações individuais e coletivas,
atividades curriculares e extracurriculares e visitas de estudo;
- Prestação de serviços de Campo de Férias, nomeadamente, atividades lúdicas e pedagógicas,
visitas de estudo, entre outros.
Para além disto, os dados serão ainda tratados para toda a comunicação prévia à prestação de
serviços.

- Servirá ainda para efeitos de marketing- onde serão dadas a conhecer as atividades, as
novidades e os serviços e promoções desta entidade (Escola de Línguas, Centro de estudo e
Campo de Férias Grau de Prova Unipessoal Lda)
A Escola de Línguas, Centro de estudo e Campo de Férias Grau de Prova Unipessoal Lda, irá
conservar os dados pessoais fornecidos pelo período necessário à prestação de serviços,
respetiva faturação e cumprimento de obrigações legais.
Em qualquer momento terá o direito de aceder aos dados pessoais fornecidos, bem como de
os alterar, opor-se ao respetivo tratamento ou retirar o consentimento. Poderá fazê-lo através
do e-mail: graudeprova@gmail.com

Partilha de informação e segurança dos dados

A Escola de Línguas, Centro de estudo e Campo de Férias Grau de Prova Unipessoal Lda não
vende os dados dos seus utilizadores a terceiros. A Escola de Línguas, Centro de estudo e
Campo de Férias Grau de Prova Unipessoal Lda pode ceder a informação pessoal registada a
outras empresas ou pessoas nas seguintes circunstâncias: quando for dado o consentimento
do utilizador neste sentido ou quando tal for necessário para fornecer um produto ou serviço
(nestes casos apenas é fornecida a informação mínima necessária para a satisfação do pedido).
Apesar de todos os esforços, não é possível à Escola de Línguas, Centro de estudo e Campo de
Férias Grau de Prova Unipessoal Lda garantir a plena e absoluta inviolabilidade da segurança
da informação em sua posse, e nessa ótica, apelamos a que sejam tomadas todas as
precauções com vista à proteção de dados pessoais o âmbito da utilização da Internet.

Direito de alteração, retificação e eliminação de dados

Caso o utilizador/consumidor deseje que as suas informações deixem de integrar os registos
informáticos da Escola de Línguas, Centro de estudo e Campo de Férias Grau de Prova
Unipessoal Lda poderá, a qualquer momento, exercer o direito de cancelamento e eliminação
de dados, enviando um e-mail para: graudeprova@gmail.com ou enviando carta, por correio
para: Grau de Prova Unip, Lda
Rua Serpa Pinto nº29 r/ch
2070-116 Cartaxo

Cookies
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que um website, ao ser visitado pelo utilizador,
coloca no seu computador ou no seu dispositivo móvel através do navegador de internet
(browser).
A colocação de cookies ajudará o site a reconhecer o seu dispositivo na próxima vez que o
utilizador o visita. Melhorando a utilização e visualização mais interessante e dinâmica.

Usamos o termo cookies nesta política para referir todos os ficheiros que recolham
informações desta forma.
O uso de cookies no acesso a websites é uma prática usual e os vários navegadores (browsers)
permitem que cada utilizador possa recusar a sua utilização, bem como eliminar os que foram
já criados.
Os cookies utilizados não recolhem informação que identifica o utilizador. Os cookies recolhem
informação genérica, designadamente a forma como os utilizadores chegam e utilizamos sites
ou a zona do país/países através do qual acedem ao site, etc. Os cookies retêm apenas
informação relacionada com as suas preferências. A qualquer momento o utilizador pode,
através do seu navegador de internet (browser) decidir ser notificado sobre a receção de
cookies, bem como bloquear a respetiva entrada no sistema.
A Escola de Línguas, Centro de estudo e Campo de Férias Grau de Prova Unipessoal Lda poderá
utilizar cookies no Website para reconhecer o utilizador e as suas preferências com um intuito
final de melhorar a experiência do utilizador, assim como reconhecer informações estatísticas,
sempre se pautando pelos princípios do anonimato e confidencialidade, não sendo utilizados,
em nenhuma situação, para recolherem quaisquer dados pessoais, nem para finalidades de
marketing.
Algumas das funcionalidades importantes do Website podem deixar de funcionar devido ao
bloqueio de cookies.
Para completar a informação acerca dos cookies por favor consulte Http://
www.aboutcookies.org/ (http://www.aboutcookies...)

Mudança de política de privacidade
O presente documento pode ser modificado a qualquer altura. Se a informação for substâncial
e tiver implicações na forma como a Escola de Línguas, Centro de estudo e Campo de Férias
Grau de Prova Unipessoal Lda utilize os dados pessoais dos seus utilizadoras/consumidores,
estes serão informados através de um aviso na página do site.

Contactos
Para qualquer esclarecimento de dúvidas sobre a forma como a Escola de Línguas, Centro de
estudo e Campo de Férias Grau de Prova Unipessoal Lda procede ao tratamento de dados
pessoais dos seus utilizadores/consumidores, por favor contacte-nos através do e-mail:
secretariagraudeprova@gmail.com, ou através de outros contactos disponíveis na secretaria.

Obrigada pelo seu interesse.

Social

Estamos contigo ao longo de todo o ano e por isso não podemos de deixar de partilhar os
melhores momentos dos quais fazes parte. Contamos contigo!
Facebook- (http://www.facebook.com/graudeprova/)
Site: https://www.graudeprova.pt/

Contactos :
-

graudeprova@gmail.com
916658638
243092176

