
 
 
A PlaceMinds assume o compromisso de garantir a proteção de todos os dados pessoais que 
lhe sejam disponibilizados.  
 
Neste novo enquadramento legal e, no sentido de respeitar escrupulosamente a sua 
privacidade, a PlaceMinds adotou medidas de segurança, de forma a proteger os dados 
pessoais que nos são disponibilizados, contra qualquer forma de tratamento ilícito.  
 
Caso não concorde com os termos abaixo mencionados não deverá aceitar a continuar a 
receber informação do universo PlaceMinds.  
Esta Política de Privacidade aplica-se exclusivamente ao tratamento de dados pessoais pela  
Linha Pormenor Portugal, recolhidos através de contactos no âmbito das atividades comerciais 
e de marketing, bem como, do relacionamento com clientes e parceiros.  
 
1 - Finalidade do tratamento  

Os dados pessoais são recolhidos para a realização das seguintes finalidades:  
• envio de newsletters, notícias e anúncios;  
• envio de informação de campanhas;  
• envio de comunicação institucional;  
• envio de emails após contato telefónico.  
 
2 - Dados Pessoais recolhidos  
Os dados pessoais recolhidos limitam-se ao nome, contato telefónico, email, organização, 
cargo e dados gerais da organização, sendo utilizados para as finalidades previstas nesta 
política, podendo ser obtidos através de:  
• contatos comerciais;  
• inscrição através do site.  
 
3 - Período de conservação  

Os dados pessoais recolhidos serão mantidos enquanto houver consentimento do titular para 
as finalidades previstas no ponto 1.  
 
4 - Partilha de Dados Pessoais  

Os dados pessoais recolhidos serão armazenados nas plataformas eletrónicas da  PlaceMinds  
salvaguardados com cópias de segurança e sempre armazenados em infraestruturas dentro do 
Espaço Europeu, não sendo partilhados com quaisquer outras organizações, exceto se for 
obtido consentimento para esse efeito.  
 
5 - Direitos dos titulares  

Para aceder aos seus dados para corrigir, atualizar, apagar e/ou alterar o consentimento das 
atividades identificadas, o titular deverá contactar a  PlaceMinds  através do email 
geral@placeminds.pt, identificando-se adequadamente. Tais pedidos serão tratados com a 
maior brevidade possível.  
Para quaisquer dúvidas relacionadas com esta Política de Privacidade, deverá enviar email 
para geral@placeminds.pt 
 
6 - Alteração da Política  

Esta política de privacidade poderá ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio, sendo 

divulgada no site da PlaceMinds (www.placeminds.pt) a data da última revisão. 


