Política de privacidade
A Valor Magazine assegura a proteção da privacidade dos utilizadores do seu
site e, deste modo, não solicita qualquer dado pessoal identificativo do cidadão,
a não ser aqueles que são fornecidos voluntariamente e que não são
identificativos, por si só, da pessoa em questão.
As informações pessoais que, voluntariamente, decida fornecer, como o email e
o nome, serão utilizadas apenas para os fins a que se destinam. Este documento
tem a função de explicar exatamente de que forma e para que fins são utilizados
estes dados, sendo que estes serão tratados conforme a legislação nacional em
vigor e o Regulamento da Proteção de Dados Pessoais 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016.

Recolha de dados
A Valor Magazine recolhe os dados – nome e endereço de email do utilizador –
através do serviço disponível no site, que permite o envio de um email à
instituição. Os dados recolhidos têm como finalidades a identificação do
utilizador e eventuais ações de marketing, definidas no tempo e no seu propósito.
Tratamento e proteção dos dados
A Valor Magazine é a responsável pela não transmissão de qualquer dado ou
informação pessoal dos utilizadores deste site, sem que haja uma devida
autorização dos próprios. Estes dados apenas serão guardados durante o
período necessário para realizar a finalidade a que se propõem.
Todavia, a Valor Magazine não se responsabiliza por qualquer outra hiperligação
ou conteúdo acedido pelo utilizador, que não seja o site www.valormagazine.pt.
A tentativa de violação ou a violação efetiva do acesso à base de dados da Valor
Magazine, nomeadamente através deste site, terá como consequência uma
ação judicial por parte desta instituição.
Todas as dúvidas sobre o tratamento de dados pessoais e o exercício dos
direitos dos seus titulares deverão ser direcionados para o email
redacao@valormagazine.pt .
Alterações à Política de privacidade
A Valor Magazine reserva-se o direito de alterar a sua Política de Privacidade,
bem como os Termos e Condições e a Política de Cookies. Por esse motivo,
alerta para a importância da visita frequente a esta página em particular, caso
contrário a Valor Magazine considera que todos os utilizadores deste site estão
cientes destas políticas e das respetivas alterações.

