
 

 
 
Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais 
 

Termos e condições 
A Efiacontece, Lda,  recolhe informação pessoal a partir dos seus domínios (sites), 
quando voluntariamente cedida pelos visitantes. 
A Efiacontece obriga-se ao cumprimento das regras legais vigentes na Lei Portuguesa 
aplicáveis a bases de dados pessoais, comprometendo-se a levar a cabo os seus 
melhores esforços tendo em vista a adoção de medidas técnicas e administrativas 
apropriadas à proteção dos dados de natureza pessoal. 
A Efiacontece não vende, aluga, ou de outro modo torna disponível a terceiros, 
qualquer dado pessoal enviado pelos utilizadores dos seus domínios (sites). 
 

Usaremos a sua informação pessoal apenas no interior do Grupo Efiacontece, Lda 
Esta informação tem a finalidade de gerir, administrar e prestar-lhe serviços ou 
facultar-lhe os conteúdos que solicite à Efiacontece. Conhecer melhor as suas 
preferências e adequar os nossos serviços a essas preferências, assim como poder 
oferecer-lhe novos serviços e conteúdos ou enviar-lhe informação comercial 
relacionada com as novidades e promoções da Efiacontece, no âmbito dos serviços e 
conteúdos que oferece através dos seus sites. 
 

Cookies 
A Efiacontece recorre à informação estatística não pessoalmente identificável (do 
género "browser", local geográfico...) a fim de otimizar os seus domínios (sites), como 
parte do processo de revisão interna contínua e, de um modo geral, para aprender 
mais sobre os consumidores dos nossos produtos. A Efiacontece pode utilizar 
“cookies” quando um utilizador navega pelos seus domínios (sites) e páginas web. As 
“cookies” associam-se unicamente a um “browser” (navegador) de um determinado 
computador (um utilizador anónimo) e não proporcionam por si mesmas qualquer 
dado pessoal do utilizador. As “cookies” servem apenas para fins internos, como são 
as estatísticas de acesso aos domínios (sites) da Efiacontece. Os utilizadores têm a 
possibilidade de configurar os seus “browsers” para serem avisados no ecrã da 
receção de cookies e impedir caso pretendam a instalação no disco rígido do seu 
computador.  
 

Pode consultar as instruções e manuais do seu “browser” para mais informações. 
Esta informação será apenas utilizada no interior do Grupo da Efiacontece não sendo 
facultada a terceiros. 
 

Estes dados serão utilizados apenas para os fins mencionados, e não servirão para 
qualquer informação não solicitada sem o seu consentimento. 
 

De acordo com o disposto na Lei de Proteção de Dados Pessoais, os visitantes, 
utilizadores e clientes deste website podem em qualquer altura exercer o seu direito 
de acesso, retificação e cancelamento, comunicando por escrito para a morada da 
Efiacontece infra indicada. 
Efiacontece, Rua Miguel Bombarda nº 2 C, 2560-353 Torres Vedras 
geral@efiacontece.pt | 261 025 350 


