A partir de 25 de maio deste ano (2018), o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da
União Europeia (RGPD) entra em vigor para todos os estados membros. De modo a cumprir os
novos requisitos desta lei, e para garantir que continuamos a prestar-lhe o melhor serviço
possível, a Debates & Discursos atualizou a sua Política de Privacidade. Para ajudá-lo(a) a
compreender de forma clara estas atualizações, partilhamos consigo um resumo de todas as
alterações que realizámos.
Estas alterações aplicam-se à Política de Privacidade que se encontrarão em vigor a partir de 25
de maio de 2018. Sempre que realizarmos alguma alteração, pretendemos informá-lo sempre
das suas opções.
Partilhamos um resumo das alterações:
● Sempre que requisitado, partilhamos quais os dados que temos sobre si, e como poderá
corrigi-los ou eliminá-los caso o deseje.
● Caso não deseje receber mais informações, newsletters e ofertas, poderá
sempre
entrar
em
contacto
connosco
diretamente
através
do
email.:
privacidade@debatesediscursos.pt, ou diretamente através do seguinte link.:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEW-CPIcT1f9EZtWCD87Ky9eEzh60phafcMKdlbrY3mUyQ/viewform?c=0&w=1 e os seus dados serão eliminados em 48 horas.
● Sempre que requisitado, partilhamos quais os dados que temos sobre si, e como poderá
corrigi-los ou eliminá-los caso deseje. Poderá sempre editá-los através de
privacidade@debatesediscursos.pt
e
eliminá-los
através
do
link.:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEW-CPIcT1f9EZtWCD87Ky9eEzh60phafcMKdlbrY3mUyQ/viewform?c=0&w=1
O QUE PODEREMOS TER SOBRE SI
● Apenas o Email, para não clientes, ou clientes futuros.
● Caso seja Nosso Cliente, temos apenas para faturação, o Nome, morada, telefone, telemóvel,
NIF ou NIPC e email, dados fulcrais para a emissão de faturas.
Com esta Política, garantimos que a sua Privacidade vem sempre em primeiro lugar.
Pretendemos cumprir com os mais altos padrões de Privacidade de dados, em conformidade
com a nova legislação europeia conhecida como o Regulamento Geral Sobre a Proteção de
Dados (RGPD), que entra em vigor a partir de 25 de maio.
Obrigada por receber as nossas newsletters por email, pois através deste único meio, poderá
receber as nossas newsletters, ofertas e estar sempre atualizado(a) relativamente aos nossos
eventos jurídicos, mas apenas com o seu consentimento poderemos chegar até si
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