POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Introdução
A presente política de privacidade diz respeito apenas aos utilizadores dos nossos serviços online em
servicosonline.cm-mira.pt.
O Município de Mira trabalha no sentido de garantir a proteção da sua privacidade quando utiliza os
nossos serviços. Temos, por isso, uma política que define o modo como os seus dados pessoais serão
processados e protegidos. Qualquer alteração feita a esta política de privacidade pode ser encontrada ao
visitar-nos online.

Utilização dos seus dados pessoais
Ao fornecer os seus dados pessoais no portal dos serviços online, autoriza a utilização dos dados
recolhidos para que possamos cumprir com a obrigação que temos para consigo e para lhe prestar o
serviço que espera da nossa parte. Necessitamos dos seus dados para os seguintes fins:

a) Criar a sua conta pessoal em servicosonline.cm-mira.pt (por exemplo, o seu nome, NIF e endereço
de e-mail);

b)

Responder às suas dúvidas e informá-lo acerca de quaisquer serviços novos ou alterações aos

serviços existentes (por exemplo, o seu endereço de e-mail).

Os seus dados pessoais apenas serão mantidos durante o período de tempo necessário para cumprir
com os nossos serviços ou durante o tempo requerido por lei. Não poderemos eliminar os seus dados
sempre que exista um requisito legal para mantê-los, nomeadamente, regras de contabilidade, ou quando
existam outros motivos legais para a manutenção dos dados, nomeadamente uma relação contratual em
vigor.

Os seus direitos
Tem o direito de solicitar informações acerca dos dados pessoais que mantemos sobre si. Se os seus
dados estiverem incorretos, incompletos ou forem irrelevantes, pode solicitar que as informações sejam
corrigidas ou eliminadas.

Acesso aos seus dados
Nunca disponibilizamos ou trocamos os seus dados com terceiros, salvo imposições legais.
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Proteger os seus dados
Tomámos medidas técnicas e organizacionais para proteger os seus dados contra a perda, manipulação
e acesso não autorizado. Adaptamos continuamente as nossas medidas de segurança, a par do
progresso e dos desenvolvimentos tecnológicos.

Ligações
O servicosonline.cm-mira.pt pode conter ligações para outras páginas web que estão fora do nosso
controlo. Não podemos assumir qualquer responsabilidade pela proteção da privacidade ou pelo conteúdo
dessas páginas web, simplesmente fornecemos as ligações para facilitar a visita aos utilizadores no
sentido de encontrarem mais informações em áreas específicas.

Direitos de autor
Os conteúdos deste website são propriedade do Município de Mira.
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