POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A BARRAFERROS, LDA. (“BARRAFERROS”) é a proprietária deste website, o qual tem como objectivo
principal divulgar toda a informação e documentação relevante no âmbito da actividade da
BARRAFERROS.
Ao aceder e utilizar este website, o utilizador aceita os presentes termos e condições que regem o seu
funcionamento, pelo que, se não concordar com as condições e termos de utilização deste website, não
o utilize nem quaisquer dos recursos ou serviços nele disponibilizados.
Salvo indicação expressa em contrário, todos os conteúdos, ficheiros e documentos do website
encontram-se protegidos pelas normas aplicáveis no âmbito da propriedade industrial e intelectual, sendo
expressamente proibido copiar, reproduzir, modificar, exibir, transmitir ou divulgar, por qualquer meio
ou para qualquer fim, os conteúdos do website, sem autorização por escrito da BARRAFERROS.
A fim de proporcionar boa experiência de utilização, a BARRAFERROS utiliza tecnologias, como cookies,
para armazenar / aceder a informações, o que permite o processamento de dados pessoais, como o
comportamento de navegação ou os ID exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento,
pode afectar negativamente certas funções e funcionalidade.
Todos os dados pessoais recolhidos são submetidos de forma voluntária e objetiva pelo utilizador, o qual
dá o seu consentimento expresso, livre e esclarecido para o respetivo tratamento pela BARRAFERROS,
para efeitos de dados de geolocalização e informação sobre a utilização normal do website.
A retenção de dados pessoais apenas se verifica durante o tempo necessário para cumprir as finalidades
a que se destinam, não sendo os mesmos, em nenhuma situação, disponibilizados, vendidos, partilhados
ou revelados a terceiros, nem usados para quaisquer outros fins que não meramente informativos para a
actividade da BARRAFERROS.
A BARRAFERROS reserva-se o direito de alterar unilateralmente os termos e condições da presente
Política de Privacidade sem aviso prévio e com efeitos imediatos.
Em caso de dúvida ou de necessidade de informação complementar, por favor contacte-nos através do
endereço de correio eletrónico geral@barraferros.com.
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