Política de Privacidade

Pode confiar na BOLAS S.A. Mantemos os seus dados pessoais em segurança
A BOLAS S.A. respeita a privacidade de cada indivíduo que visite o site. A presente cláusula esclarece, em traços
gerais, a informação que a BOLAS S.A pode recolher e como esta pode ser utilizada.
Dados Pessoais
A BOLAS S.A. não recolherá qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável,
directa ou indirectamente (ou seja, o seu nome, morada, número de telefone ou o seu endereço de email dados pessoais), a não ser que o respectivo titular os forneça voluntária e expressamente e autorize o respectivo
tratamento e inclusão em base de dados nos termos do Acordo de Privacidade e Consentimento constante neste
site.
Os dados pessoais que fornecer à BOLAS S.A. serão guardados e tratados para os seguintes fins: acções de
marketing directo, pesquisa de dados sobre vendas e possíveis contactos.
Se já enviou dados pessoais e gostava de os eliminar da nossa base de dados, por favor contacte-nos através do
endereço de e-mail mencionado no fim desta cláusula. Envidaremos todos os esforços razoáveis para apagar os
seus dados dos nossos registos.
Informação não pessoalmente identificável recolhida automaticamente
Em alguns casos podemos recolher e tratar em base de dados informações suas que não o identifiquem
pessoalmente. Exemplos deste tipo de informação incluem o tipo de Internet Browser adoptado pelo sistema
operativo do computador que está a utilizar, e o nome do domínio do website com o qual fez a ligação (o link)
ao nosso site ou anúncio.
Informação que podemos automaticamente instalar no disco rígido do seu computador
Quando estiver a ver o site podemos gravar algumas informações no seu computador. Esta informação será
gravada em forma de 'Cookies' ou num ficheiro semelhante e ajudar-nos-á de várias formas. Os 'Cookies', por
exemplo, permitem-nos fazer um 'website' ou anúncio à medida dos seus interesses ou preferências. Com a
maioria dos 'Internet Browsers', pode apagar os 'Cookies' do seu disco rígido, bloquear todos os 'Cookies', ou
receber um aviso antes de um 'Cookie' ser gravado. Por favor consulte as instruções do seu 'Browser' ou a opção
de ajuda para aprender mais sobre estas funções, caso necessite.
Quem contactar
Se tiver enviado dados pessoais através do site e se quiser que essa informação seja removida dos nossos
registos, por favor contacte-nos através do nosso endereço de email: geral@bolas.pt. Envidaremos todos os
esforços razoáveis para apagar a informação dos nossos registos actuais.
Lei e foro aplicáveis
Este site foi criado e funciona ao abrigo das leis de Portugal. Para a resolução de quaisquer litígios emergentes
deste site, serão aplicáveis as leis de Portugal e terão jurisdição exclusiva os tribunais Portugueses.

