
Política de Privacidade da Profair 

A proteção da privacidade e dos dados pessoais é uma prioridade para a Profair e um claro 

compromisso assumido pela nossa empresa. 

Quaisquer dados pessoais que nos forneça serão tratados com as garantias de segurança e 

confidencialidade exigidas pelo enquadramento legal relativo à proteção de dados pessoais. 

Encarregado de Proteção de Dados 

A Profair designou um Encarregado de Proteção de Dados que poderá ser contactado através 

do endereço eletrónico portugalprint@profair.pt ou por carta registada com aviso de receção 

para Rua da Eurocerâmica, 10, 2925-142 Azeitão 

Privacidade 
A Profair respeita o seu direito à privacidade e não recolhe neste site qualquer informação 

pessoal sobre si sem o seu pedido ou consentimento explícito. 

A interação com o site da Profair não exige qualquer informação do utilizador, salvo quando, 

para propósitos expressamente identificados, o registo seja declarado necessário e seja por 

aquele autorizado, nos termos definidos em seguida.   

Responsável pelo Tratamento 

A Profair enquanto responsável pelo tratamento de dados: 

• Assegura que o tratamento dos seus dados pessoais é efetuado apenas no âmbito das 

finalidades para as quais os mesmos foram recolhidos ou para finalidades compatíveis com 

aquelas; 
• Recolhe, utiliza e conserva apenas os dados pessoais mínimos, necessários e suficientes para 

a finalidade em causa; 

• Não procede a qualquer transmissão de dados pessoais para fins comerciais ou de 

publicidade. 

 Tipologia de Dados Pessoais  
Os dados pessoais sujeitos a tratamento por parte da Profair são de natureza diversa e 

destinam-se a credenciação electrónica de visitantes em eventos sob a sua gestão. 

De acordo com o tipo de serviços prestado podem ser recolhidos, após sua prévia autorização: 

o nome; o número de identificação fiscal; o seu sector de actividade; a morada; o endereço 

eletrónico; o número de telemóvel. 

Segurança de Dados Pessoais 

A Profair garante medidas de segurança físicas, tecnológicas e de caracter administrativo com 

vista a proteger a sua informação. Todas as informações fornecidas através do site da Profair 

são comunicadas via Internet sob protocolo seguro SSL. Este tipo de prática, embora não 

inviolável, corresponde às melhores práticas utilizadas. Todos os dados são armazenados em 



bases de dados geridas pela Profair, as quais são sujeitas a backups regulares para minimizar a 

possibilidade de perda da informação armazenada. 

Acesso e controlo dos Dados Pessoais 

Possibilitamos, a seu pedido, o acesso, a retificação e a eliminação dos dados pessoais. Caso a 

utilização dos seus dados pessoais seja baseada no consentimento, tem o direito de o retirar, 

sem comprometer a validade do tratamento de dados efetuado até esse momento.  

Através do encarregado de proteção de dados - portugalprint@profair.pt - pode solicitar: 
• Informação acerca dos seus dados; 

• Informação acerca do processamento; 

• A finalidade subjacente ao tratamento; 

• A correção, ou atualização, de algum dado; 

• A eliminação dos seus dados, o que prejudicará, neste caso, futuros tratamentos. 

Arquivo de Dados Pessoais 

Os seus dados pessoais são conservados pela Profair pelo período estritamente necessário ao 

seu tratamento, de acordo com a finalidade respetiva, comprometendo-se a Profair a adotar as 

adequadas medidas de conservação e segurança. 

Exoneração de Responsabilidade 
A Profair não poderá ser responsabilizada por quaisquer prejuízos ou danos em sede de 

responsabilidade civil (incluindo, mas sem que a estes estejam limitados, danos emergentes, 

lucros cessantes e danos morais, causados direta ou indiretamente), que surjam em 

consequência da utilização, correta ou incorreta do seu site e respetivo conteúdo por parte do 

utilizador, do acesso ao computador e sistema informático do utilizador por terceiros. 

Alteração à política de segurança e privacidade 

Os presentes Termos e Condições, que deverá ler atentamente, poderão ser alterados, 

considerando-se que as alterações entram em vigor a partir da data da sua colocação neste 

site, fazendo-se expressa referência à data de atualização. 

Data da última atualização da política de privacidade: 
21 de Maio de 2018 
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