
                                                                           

 

 

 

Política de Privacidade 

Com a entrada em vigor do novo Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados, queremos reforçar o nosso compromisso 
com a transparência e a protecção da sua privacidade. Assim, vimos aproveitar esta oportunidade para lhe dar nota da nossa 
nova Política de Privacidade.  
Na empresa social by THF valorizamos e atribuímos a máxima importância à confiança que deposita em nós e garantimos que 
os seus dados pessoais se encontram em segurança e são processados com total privacidade. Privacidade, confidencialidade e 
transparência são três elementos fulcrais na relação de confiança que estabelecemos com todos. 

Recebemos seus dados através do nosso formulário de contacto e recolhemos e armazenamos qualquer informação que 
deixar no mesmo ou nos fornece de qualquer outra forma. Podemos usar ferramentas de software para medir e recolher 
informações da sua experiência no website incluindo tempos de resposta de páginas, duração de visitas a determinadas 
páginas, informações de interacção de páginas e métodos usados para navegar fora da página. Também recolhemos 
informações pessoalmente identificáveis (incluindo nome, email e as mensagens deixadas); 

Quando faz um pedido de contacto ou nos deixa uma mensagem no site, como parte do processo, recolhemos informações 
pessoais que nos fornece, como seu nome, endereço e endereço de e-mail. Suas informações pessoais serão usadas apenas 
pelas razões especificadas acima. 
Nós recolhemos este tipo de informações pessoais para os seguintes fins: 

1. Fornecer ou operar os Serviços; 

2. Para poder entrar em contacto com nossos visitantes e usuários com avisos relacionados a serviços gerais ou 
personalizados e mensagens; 

3. Criar dados estatísticos agregados e outras informações não pessoais agregadas e / ou inferidas, que nós ou nossos 
parceiros possam usar para fornecer e melhorar nossos respectivos serviços; 

4. Para cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis. 

O nosso projecto não é uma empresa, é sem fins lucrativos e está desenvolvido e alojado na plataforma Wix.com. O Wix.com 
fornece uma plataforma online que nos permite partilhar todas as informações relacionadas com a nossa missão. Os seus 
dados podem ser guardados no armazenamento de dados do Wix.com, nos bancos de dados e nos aplicativos gerais do 
Wix.com. A Wix.com garante o armazenamento dos seus dados em servidores seguros atrás de um firewall. 

Podemos entrar em contacto consigo para responder à sua mensagem, para saber a sua opinião através de pesquisas ou 
questionários, para enviar actualizações sobre o nosso projecto, ou conforme necessário entrar em contacto consigo para 
fazer cumprir o nosso Contrato do Usuário, leis nacionais aplicáveis e qualquer combinação que possamos ter consigo. Para 
esses fins, podemos entrar em contacto consigo via e-mail, telefone, ou outros contactos que você tenha partilhado 
deliberadamente connosco. Se quiser saber mais sobre os seus dados guardados, entre em contacto pelo e-mail 
info@teachhowtofish.org com seu nome e informações relacionadas. 

Reservamo-nos o direito de modificar esta política de privacidade a qualquer momento, por isso, pedimos que a verifique com 
frequência. Alterações e esclarecimentos entrarão em vigor imediatamente após a sua publicação no site. Se fizermos 
alterações a esta política, notificaremos aqui que ela foi actualizada, para que saiba quais as informações que recolhemos, 
como as utilizamos e em que circunstâncias. Se você gostaria de: aceder, corrigir, alterar ou excluir qualquer informação 
pessoal que tenhamos sobre si, queira por favor contactar-nos através do e-mai: info@teachhowtofish.org.  

Muito obrigado pela sua confiança e por estar ao nosso lado a mudar o mundo para um lugar melhor. 
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