
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

As informações que os CLIENTES e VIAJANTES fornecem a Sair de Viagem - agência de viagens Unip. Lda, são a base da nossa atividade. Assim
e tendo em consideração os requisitos de conformidade com Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a Sair de Viagem - agência de
viagens Unip.  Lda na sua “Política de Privacidade” visa  garantir a conformidade com o referido regulamento e sobretudo  endereçar os
princípios fundamentais no tratamento de Dados Pessoais e para isso:

1.    Recolhemos  Dados  Pessoais  para  finalidades  específicas,  explícitas  e  legítimas  e  não  as  processamos  posteriormente  de  maneira
incompatível com estes propósitos;

2.    Garantimos que os Dados Pessoais são adequados, relevantes e limitados ao exigido pelos  fins para os quais são processados que em
síntese são: dar sequência aos pedidos de informação/reservas,  administração e gestão da segurança da Web, cumprimento das nossas
obrigações legais, fins estatísticos, avaliação da qualidade dos nossos serviços e envio de campanhas comerciais por e-mail ou outro meio de
comunicação;

3.    Garantimos que os Dados Pessoais são precisos e, quando necessário atualizados; sempre que se verifique que os Dados Pessoais são
imprecisos,  implementamos  medidas  razoáveis  para  que  sejam  apagados  ou  retificados,  tendo  em  conta  os  fins  para  os  quais  são
processados;

4.    Mantemos os Dados Pessoais,  por um período não superior  ao necessário,  por motivos operacionais,  comerciais  e  para cumprir  as
obrigações legais que nos são exigidas;

5.    Processamos os Dados Pessoais de forma a garantir a sua proteção adequada, incluindo proteção contra processamento não autorizado
ou ilegal, perda, destruição ou dano acidental.

Os  colaboradores  da  Sair  de  Viagem  -  agência  de  viagens  Unip.  Lda,  conhecem,  entendem  e  assumem  esta  Política  de Privacidade,  e
promovem os princípios de proteção de dados pessoais junto das entidades externas que connosco desenvolvam atividades.

Os  CLIENTES  e  VIAJANTES  podem  obter  esclarecimentos,  comentar,  informar  a  Sair  de  Viagem  -  agência  de  viagens  Unip.  Lda,  sobre
alterações ou correcções aos seus dados pessoais, receber informação sobre os dados pessoais que são tratados ou reclamar sobre a proteção
de dados através dos contatos abaixo:

E-mail : geral@sairdeviagem.pt

Morada: Av. Aviação Portuguesa 28a. Amadora. Portugal

A Sair de Viagem - agência de viagens Unip. Lda, irá responder a quaisquer consultas ou reclamações recebidas com a maior brevidade
possível.

Reservamo-nos o direito de atualizar a nossa política de privacidade a qualquer momento, devido a decisões de estratégia empresarial assim
como para cumprir eventuais alterações legislativas ou de jurisprudência. Em caso de dúvida ou caso necessite de algum esclarecimento
sobre a nossa Política de Privacidade ou quanto aos seus direitos, entre em contacto connosco através dos canais abaixo indicados.

Os CLIENTES e VIAJANTES declaram que os dados que fornecem à Sair de Viagem - agência de viagens Unip. Lda, agora ou no futuro, são
corretos, completos e verdadeiros e comprometem-se a notificar-nos sobre quaisquer alterações aos mesmos. Ao fornecer dados pessoais de
terceiros, comprometem-se a obter o consentimento prévio dos envolvidos e a informá-los sobre o conteúdo desta política.

  

DIREITOS DOS CLIENTES E VIAJANTES – PRIVACIDADE E PROTECÇAO DE DADOS 

1. Obter a confirmação se estamos ou não a tratar os dados pessoais que lhe digam respeito e, nesse caso, aceder aos mesmos.

2. Solicitar  que  os  dados  pessoais  que  lhe  digam  respeito  sejam  corrigidos  quando  estiverem  imprecisos,  ou  que  os  dados
incompletos sejam atualizados corretamente, bem como solicitar a sua eliminação quando, entre outras razões, os dados já não
sejam necessários.

3. Em determinadas circunstâncias solicitar a limitação do processamento dos dados pessoais que lhe digam respeito. Nesse caso,
trataremos apenas os dados inerentes à formulação, ao exercício ou defesa de reclamações, ou tendo em vista a proteção dos
direitos de outras pessoas e as obrigações legais exigidas pela nossa actividade.

4. Sob certas condições e por motivos relacionados à sua situação particular, também pode opor-se ao tratamento dos dados dados
pessoais  que lhe digam respeito.  Nesse caso,  deixaremos de tratar  os dados,  exceto por razões legítimas e  imperiosas e que
prevaleçam sobre os seus interesses ou direitos e liberdades, ou para a formulação, ou exercício ou defesa de reclamações. 

5. A qualquer momento, pode revogar o consentimento e opor-se ao processamento dos dados pessoais que lhe digam respeito para
fins comerciais. Nesse caso, deixaremos de tratar essas informações pessoais para esse fim. A retirada do seu consentimento não
afetará a legalidade do tratamento com base no consentimento prévio.

6. Solicitar  a  portabilidade  dados  pessoais  que  lhe  digam  respeito,  para  que  sejam  transmitidos  para  outro  responsável  pelo
tratamento de dados.

Para exercer estes direitos, será necessário enviar-nos um requerimento e uma cópia do seu documento de identidade ou outro documento
válido que o identifique por correio ou correio eletrónico para : geral@sairdeviagem.pt ou Av. Aviação Portuguesa 28a. Amadora. Portugal

Para mais informações sobre este assunto pode ser consultada a página web https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm
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