P ORTAL DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁ VEL
Política de Privacidade

No Portal da Construção Sustentável, plataforma digital pertença da
empresa BONGREEN, Lda., respeitamos a sua privacidade e
agradecemos a confiança que nos demonstra.
Nesta Política de Privacidade explicamos para que finalidades
poderemos usar os seus dados, como os tratamos e armazenamos,
com quem os partilhamos, bem como as formas de entrar em
contacto connosco e de exercer os seus direitos de proteção dos
dados.
Os seus dados serão tratados pela Bongreen, Lda., pessoa colectiva
número 509363857, com sede na Rua Conselheiro Bento Miguel, 13 1ºEsq., 4710-294 Braga, doravante "PCS" ou “nós”.
Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados
pessoais deverá contactar-nos através dos seguintes meios:
Telefone: 253 466 591
Morada: Rua dos Chão, 84 – 2º Frt – 4710 – 230 Braga
Email: rm@csustentavel.com
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Que dados recolhemos:
O nosso website não recolhe informações pessoais sobre si, a menos que
as forneça voluntariamente. Isso significa que não saberemos o seu
nome, o seu endereço de e-mail ou qualquer outra informação pessoal
apenas porque navegou no website, a menos que se tenha registado
como utente e, para o efeito, ter criado uma conta e login.
Apenas recolhemos os seus dados quando e se efetuar o registo no
nosso website ou preencha o nosso formulário on-line.
Ao registar-se no nosso website, poderá ser solicitado que introduza o
seu nome, contacto telefónico, ocupação profissional, endereço de
correio eletrónico e/ou outras informações relevantes.
Note que, ao fornecer-nos informações pessoais sobre si nos termos
descritos nesta política de privacidade, está a dar-nos o seu
consentimento para que utilizemos as mesmas para as finalidades a
seguir referidas.
Para que fins utilizamos os seus dados:
O PCS poderá tratar os seus dados para lhe enviar informações sobre os
seus serviços e produtos das empresas suas associadas.
Poderemos ainda utilizá-los para gerir o nosso relacionamento consigo,
enquanto nosso utente, e para melhorar os nossos serviços e melhorar a
sua experiência connosco.
Nota: Se, a qualquer momento, quiser cancelar a subscrição de futuros
e-mails, incluiremos instruções detalhadas de cancelamento, na parte
inferior de cada e-mail.
Como protegemos as suas informações:
Seguimos os padrões da indústria para proteger os seus detalhes durante
a transmissão e, uma vez recebidos, implementamos várias medidas
para manter a segurança dos dados pessoais que nos transmitiu.
Divulgação de informações a terceiros:
Não vendemos, comercializamos ou transferimos para terceiros os seus
dados de identificação pessoal. Isso não inclui terceiros confiáveis que
nos ajudam a gerir o nosso website, aplicações para dispositivos móveis,
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conduzindo os nossos negócios ou prestando serviços aos nossos
clientes, desde que essas partes concordem em manter essas
informações confidenciais.
Também podemos usar e fornecer informações agregadas e estatísticas
a terceiros para monitorizar o uso do nosso website, com a finalidade de
nos ajudar a desenvolvê-lo e os nossos serviços. Os dados utilizados não
devem incluir informações que possam ser utilizadas para identificar
qualquer indivíduo.
Caso nos solicite ou nos dê indicações expressas, transmitiremos os
contactos que nos der às nossas empresas associadas.
O seu consentimento:
Ao utilizar o nosso website e as nossas plataformas, concorda com nossa
Política de Privacidade.
Os seus direitos:
Uma vez que queremos garantir que está consciente dos seus direitos e
nos termos da legislação aplicável, informamos que:
Os seus dados pessoais são sua pertença. Como tal, tem o direito a
aceder, rectificar, limitar, apagar e opor-se ao tratamento dos mesmos
assim como a obter os mesmos junto do PCS.
Faremos todos os esforços para que os seus dados pessoais se
mantenham atualizados e protegidos de acordo com os melhores
standards praticados pela indústria.
Contudo, tem ainda o direito a apresentar uma queixa junto da
autoridade de protecção de dados competente, caso o entenda
necessário. Em Portugal, esta autoridade é a Comissão Nacional de
Protecção de Dados (“CNPD”). Mais informação sobre a CNPD poderá
ser obtida através do website www.cnpd.pt
Alterações à Política de Privacidade
A nossa Política de Privacidade pode ser alterada ocasionalmente e
quaisquer alterações à declaração ser-lhe-ão comunicadas por e‑mail
ou através de um aviso no nosso website.
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