POLÍTICA SOBRE USO DE DADOS PESSOAIS

A Lei impõe uma série de obrigações e estabelece os direitos dos utilizadores em matéria de proteção de dados pessoais. Para um correto conhecimento e para o
exercício dos direitos que lhe assistem leia atentamente este aviso.
A FinAccount reserva-se no direito de modificar o presente aviso para o adaptar às alterações legislativas. Em tais casos, será disponibilizada informação quando as
referidas alterações introduzam mudanças na política de proteção de dados.
Antes de enumerar os princípios fundamentais da nossa política de proteção de dados pessoais, é necessário definir qual a natureza destes. Assim, «Dados pessoais»,
informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada,
direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores
por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular;”
Os únicos dados pessoais a que a FinAccount terá acesso serão aqueles que forem facultados voluntariamente e/ ou os dados absolutamente necessários para
manter, administrar e gerir a relação existente com a FinAccount, nomeadamente no âmbito da elaboração de contratos, de declarações, da execução de contratos ou
do cumprimento de obrigações legais.
A FinAccount responsabiliza-se pela proteção das informações pessoais que recolhe.
De igual modo, a FinAccount declara que todos os seus colaboradores declararam guardar sigilo e confidencialidade no âmbito da atividade que desempenham na
empresa.
A finalidade da recolha e tratamento de dados pessoais facultados à FinAccount é a obtenção de elementos para a elaboração ou execução de contratos, o
desenvolvimento de toda a atividade da empresa e cumprimento de obrigações legais ou contratuais.
A Lei reconhece o direito de aceder, modificar, retificar, cancelar os seus dados pessoais, podendo exercitar este direito através do contacto da FinAccount para
info@finaccount.com ou carta para a FinAccount.
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