
 

Política de 
proteção de 
dados pessoais 
 
 
Para facilitar um desenvolvimento rápido e eficaz da relação entre o GRUPO CIONE e os 
utilizadores, o GRUPO CIONE garante, mediante este aviso, a privacidade dos seus serviços 
on-line de acordo com as exigências legais, e apresenta a sua política de proteção de dados 
pessoais, para que os utilizadores decidam  de forma livre e informada se desejam 
proporcionar ao GRUPO CIONE os seus dados pessoais através do formulário eletrónico para 
a prestação dos serviços oferecidos no WEBSITE.  
 
Os utilizadores consentem o tratamento dos ditos dados pessoais pelo GRUPO CIONE nos 
termos da presente Política de Proteção de Dados Pessoais. 

· Confidencialidade no tratamento informatizado dos dados pessoais dos utilizadores 

O GRUPO CIONE garante a confidencialidade dos dados pessoais proporcionados pelos 
utilizadores e o seu tratamento informatizado de acordo com a legislação em vigor sobre 
proteção de dados pessoais (mais concretamente, a Lei Orgânica 15/99, de 13 de dezembro, 
de Proteção de Dados Pessoais, o Real Decreto 994/1999, de 11 de junho, que aprovou o 
Regulamento de medidas de segurança dos ficheiros informatizados que contenham dados 
pessoais, bem como toda a regulamentação aplicável a esta matéria). 
 
O GRUPO CIONE tomou as medidas de proteção dos dados pessoais legalmente requeridas, 
e instalou todos os meios de segurança ao seu alcance para evitar a perda, uso indevido, 
alteração, acesso não autorizado e roubo dos dados pessoais proporcionados. No entanto, o 
utilizador tem de ser consciente de que as medidas de segurança na Internet não são 
inexpugnáveis.  
 
Os dados pessoais recolhidos serão objeto de tratamento informatizado pelo GRUPO CIONE 
e incorporados nos seus correspondentes ficheiros informatizados. 
 
O GRUPO CIONE proporcionará os recursos técnicos adequados para que, de forma prévia à 
entrega dos dados pessoais, os utilizadores possam aceder a este aviso sobre a Política de 
Proteção de Dados Pessoais ou a qualquer outra informação relevante, e prestar o seu 
consentimento para que o GRUPO CIONE realize o tratamento informatizado dos seus dados 
pessoais.  
 
O GRUPO CIONE reserva-se o direito de modificar a presente política para a adaptar a 
novidades ou exigências legislativas e jurisprudenciais, bem como às práticas da indústria, 
tomando sempre em consideração os legítimos interesses dos consumidores e/ou 
utilizadores. Determinados serviços prestados no WEBSITE podem conter condições 
particulares com disposições específicas sobre a proteção de dados pessoais. 



· Finalidade da recolha e tratamento informatizado dos dados pessoais 

A recolha e tratamento informatizado dos dados pessoais, como consequência da navegação 
pelas páginas do WEBSITE ou da consulta, pedido ou contratação de qualquer serviço, 
promoção ou concurso oferecido pelo GRUPO CIONE, têm como finalidade, além de 
proporcionar ao utilizador uma experiência personalizada nos sítios do GRUPO CIONE, a 
manutenção da relação contratual estabelecida entre ambos, bem como a gestão, 
administração, prestação, ampliação e melhoria dos serviços que o utilizador decidir 
contratar, inscrever-se ou utilizar, e a adequação dos referidos serviços às suas preferências e 
gostos.  
 
Adicionalmente, têm como finalidade o estudo quantitativo e qualitativo das visitas e da 
utilização dos serviços pelos utilizadores, o design de novos serviços relacionados com os 
serviços próprios do GRUPO CIONE e as suas atualizações, e o envio por meios tradicionais e 
eletrónicos de informação técnica e operativa, relacionada com parâmetros concretos 
selecionados pelo utilizador nos Formulários de Assinatura, de formulários de inquéritos ou de 
informação comercial ou publicitária acerca dos produtos e serviços oferecidos pelo GRUPO 
CIONE. 
 
O GRUPO CIONE não utilizará, sob nenhum pretexto, os dados pessoais dos utilizadores para 
fins diferentes dos anteriormente mencionados, sem antes apresentar no WEBSITE uma 
advertência sobre essa utilização, conferindo ao utilizador um prazo razoável para apresentar 
a sua oposição. 

· Direitos dos utilizadores em relação aos seus dados pessoais 

Os utilizadores têm reconhecidos, e poderão exercer, os direitos de acesso, retificação, 
cancelamento e oposição ao tratamento, uso e cessão dos seus dados pessoais, mediante 
comunicação dirigida à CIOSA S.L. para o endereço C/ José Echegaray, 7, 28232 Madrid 
(Espanha). 
 
Além disso, o utilizador poderá exercer o seu direito a estar informado sobre as finalidades 
para as quais os seus dados pessoais podem ser utilizados, e sobre as cessões realizadas pelo 
GRUPO CIONE dos seus dados a terceiros COLABORADORES do GRUPO CIONE. 

· Cessão de dados pessoais dos utilizadores a terceiros 

O GRUPO CIONE não cederá os dados pessoais dos utilizadores recolhidos através do 
WEBSITE a terceiros sem o consentimento expresso dos seus titulares. Ao pedir este 
consentimento, o GRUPO CIONE oferecerá previamente ao utilizador a possibilidade de 
aceitar ou não esta cessão. 
 
O GRUPO CIONE informará expressamente o utilizador sobre a cessão dos seus dados 
pessoais a terceiros, indicando a identidade dos cessionários e a finalidade da cessão dos 
dados pessoais.  
 
No entanto, o GRUPO CIONE poderá eventualmente ceder os dados pessoais dos utilizadores 
às restantes sociedades do GRUPO CIONE, com as mesmas finalidades estabelecidas para a 
recolha dos dados pessoais pelo GRUPO CIONE em relação aos seus respetivos produtos e 
serviços. Em qualquer caso será garantida a confidencialidade do tratamento informatizado 
dos dados pessoais e serão aplicadas as disposições da presente Política de Proteção de 
Dados Pessoais.  
 



Se tiver qualquer dúvida sobre este tema, o utilizador poderá entrar em contacto com o 
GRUPO CIONE mediante comunicação dirigida à CIOSA S.L. para o endereço C/ José 
Echegaray, 7, 28232 Madrid (Espanha). 
 
Independentemente do anterior, as condições de contratação aplicáveis a determinados 
serviços contratados neste WEBSITE podem requerer o consentimento do utilizador sobre a 
cessão dos seus dados pessoais a terceiros, COLABORADORES ou não, para a prestação do 
serviço contratado. 
 
O utilizador aceita expressamente a transmissão dos seus dados pessoais quando esta for 
requerida pelas autoridades administrativas competentes ou por mandato judicial. 


