
 

 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SITE 
 
A proteção da privacidade e dos dados pessoais é uma prioridade para a TRANSATALANTE e um 
claro compromisso assumido por nós. 
 
Esta política diz respeito às práticas de privacidade do sítio online (página web) que é propriedade 
da TRANSATALANTE e por ela gerido. 
 
Quaisquer dados pessoais que nos forneça serão tratados com as garantias de segurança e 
confidencialidade exigidas pelo enquadramento legal relativo à proteção de dados pessoais. 
 
O acesso e a utilização desta página web, sob a responsabilidade da TRANSATALANTE, é livre 
por parte do utilizador presumindo a TRANSATALANTE que este leu, compreendeu e aceitou os 
Termos e Condições da sua utilização. 
 
Quaisquer tentativas de alterar a informação, ou qualquer outra ação que possa causar dano e pôr 
em risco a integridade do sistema, são estritamente proibidas de acordo com a legislação em vigor. 
O utilizador deste sítio obriga-se a cumprir escrupulosamente a legislação aplicável, 
nomeadamente, em matéria de criminalidade informática e de direitos de propriedade intelectual, 
sendo exclusivamente responsável pela infração destes normativos. 
 
PRIVACIDADE 
 
A TRANSATALANTE respeita o seu direito à privacidade e não recolhe neste sítio qualquer 
informação pessoal sobre si sem o seu pedido ou consentimento explícito. 
 
As comunicações por via eletrónica podem dar origem ao tratamento de dados pessoais, 
designadamente o nome e email, de quem nos contacta. 
 
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 
 
A TRANSATALANTE enquanto responsável pelo tratamento de dados: 
• Assegura que o tratamento dos seus dados pessoais é efetuado apenas no âmbito das finalidades 
para as quais os mesmos foram recolhidos ou para finalidades compatíveis com aquelas; 
 
• Recolhe, utiliza e conserva apenas os dados pessoais mínimos, necessários e suficientes para a 
finalidade em causa; 
 
• Não procede a qualquer transmissão de dados pessoais para fins comerciais ou de publicidade, 
inclusive entre as empresas do mesmo grupo; 
 
• Trata os dados pessoais para fins legalmente previstos ou para a prossecução de serviços a seu 
pedido. 
 
TIPOLOGIA DE DADOS PESSOAIS 
 
Os dados pessoais sujeitos a tratamento por parte da TRANSATALANTE são os dados necessários 
às comunicações por via eletrónica por si solicitadas, designadamente os dados de identificação: 
nome, endereço eletrónico e número de telemóvel. 
 
 



 

 

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS 
 
A TRANSATALANTE na prossecução das suas atividades, utiliza um conjunto de tecnologias e 
procedimentos de segurança adequados à proteção dos seus dados pessoais, protegendo o acesso e 
divulgação não autorizados. 
 
ACESSO E CONTROLO DOS DADOS PESSOAIS 
 
Possibilitamos, a seu pedido, o acesso, a retificação e o apagamento dos dados pessoais. Tem 
também o direito de se opor ao processamento dos seus dados pessoais. 
 
Caso a utilização dos seus dados pessoais seja baseada no consentimento, tem o direito de o retirar, 
sem comprometer a validade do tratamento de dados efetuado até esse momento. 
 
Pode ainda contatar o Responsável pelo Tratamento através do email: gerencia@transatalante.pt e 
pode solicitar: 
• Informação acerca dos seus dados; 
• Informação acerca do processamento; 
• A finalidade subjacente ao tratamento; 
• A correção, ou atualização, de algum dado; 
• Os seus dados num formato aberto; 
• O apagamento dos dados, o que prejudicará, neste caso, futuros tratamentos. 
 
ARQUIVO DE DADOS PESSOAIS 
 
Os seus dados pessoais são conservados pela TRANSATALANTE pelo período estritamente 
necessário ao tratamento, de acordo com a finalidade respetiva. 
 
COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES 
 
A TRANSATALANTE utiliza na sua página web cookies que permitem melhorar o desempenho e 
a 
experiência de navegação dos seus Utilizadores. 
 
Os cookies utilizados pela TRANSATALANTE são os seguintes: 
• Essenciais - necessários à navegação no sítio eletrónico garantindo o acesso a áreas privadas do 
mesmo, de modo a permitir a realização de serviços: 
 
COOKIES DE SESSÃO 
 
• Analíticos - necessários à recolha de informação para análise estatística da navegação e utilização 
do sítio eletrónico, nomeadamente: 
- Google 
• Desempenho - necessários para a monitorização da experiência de utilização do sítio eletrónico, de 
que são exemplo: 
- Cloudflare; 
- Plumbr. 
 
Os metadados gerados pela utilização dos cookies podem ser enviados para terceiros para análise de 
tendências, rastreio da navegação de usuários nos sítios e desempenho dos mesmos, sem, contudo, 
identificar qualquer pessoa. 



 

 

 
 
DIREITOS DE AUTOR/ COPYRIGHT 
 
Este site usa o sotfware do construtor de sites Wordpress sendo o conteúdo do site da 
responsabilidade da TRANSATALANTE. Todos os documentos, designadamente textos, imagens, 
gráficos, compilações de dados e informações disponibilizadas, são da propriedade da 
TRANSATALANTE e encontram-se protegidos por leis de direitos de autor nacionais e 
internacionais. 
 
APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 
 
As descrições, imagens e outras informações sobre produtos da TRANSATALANTE, ainda que 
fornecidos no site com o máximo rigor possível, não podem ser considerados propostas comerciais, 
não se garantindo que sejam informações completas, fiáveis, atuais e isentas de erro. 
 
Para informações completas sobre produtos da TRANSATALANTE entre em contacto connosco 
para o email gerencia@transatalante.pt  
 
AUTORIZAÇÕES 
 
Este site não pode ser total ou parcialmente reproduzido, duplicado, copiado, vendido ou explorado 
para fins comerciais ou outros sem prévia e expressa autorização escrita da TRANSATALANTE. 
 
Está vedado o estabelecimento de quaisquer ligações a este site sem prévia autorização escrita da 
TRANSATALANTE. 
 
Todos os sites de terceiros, incluindo os sites de outras empresas, ligadas a este site estão fora do 
controlo da TRANSATALANTE. Pelo que, em caso algum, a TRANSATALANTE poderá ser 
responsabilizada, no todo ou em parte, por quaisquer danos decorrentes do seu uso e utilização, 
ainda que acedidos a partir deste site. 
 
Se pretendente usar, total ou parcialmente, algum conteúdo deste site ou se pretende estabelecer 
alguma ligação a partir do seu site, entre em contacto connosco para o email 
gerencia@transatalante.pt  
 
EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
A TRANSATALANTE não poderá ser responsabilizada por quaisquer prejuízos ou danos em sede 
de responsabilidade civil (incluindo, mas sem que a estes estejam limitados, danos emergentes, 
lucros cessantes e danos morais, causados direta ou indiretamente), que surjam em consequência da 
utilização, correta ou incorreta desta página web e respetivos conteúdos por parte do utilizador, do 
acesso ao computador e sistema informático do utilizador por terceiros. 
 
A informação divulgada deve ser encarada na sua vertente informativa. 
 
Apesar dos esforços da TRANSATALANTE em manter os conteúdos atualizados e fidedignos, 
estes 
podem conter incorreções, erros de escrita ou estar desatualizados, pelo que não poderá a 
TRANSATALANTE ser responsabilizada no que respeita à completa exatidão e atualidade de 
qualquer informação disponibilizada no site. 
 



 

 

 
 
ALTERAÇÃO À POLÍTICA DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE 
 
A presente Política de Privacidade e Termos e Condições de Uso, cuja leitura atenta se recomenda, 
poderão ser alterados, considerando-se que as alterações entram em vigor a partir da data da sua 
colocação neste sítio, fazendo-se expressa referência à data de atualização. 
 
LEI APLICÁVEL E FORO COMPETENTE 
 
Os presentes Termos e Condições são regidos e interpretados de acordo com a lei portuguesa. É 
competente o Tribunal de Lisboa com exclusão de qualquer outro para dirimir quaisquer conflitos 
que resultem da interpretação e aplicação dos presentes Termos e Condições para a utilização deste 
sítio. 
 
Data: 05 de junho de 2019 


