POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Informações sobre a nossa política
de privacidade
Este website é propriedade e operado pela MEDWAY TRAINING, S.L.U., NIF
B88111513, (doravante "MEDWAY", "nós" ou “nosso”). A MEDWAY está registada
em Espanha em Calle Sor Ángela de la Cruz N.º 2 - 11º C, 28020 Madrid, España.
A MEDWAY está empenhada em proteger a sua privacidade. Esta Política de
Privacidade regula as Informações Pessoais recolhidas, tratadas e utilizadas através
do Website http://training.medway-iberia.com (doravante designado por
"Website").
Ao utilizar este Website, você concorda com a recolha, utilização e divulgação das
suas Informações Pessoais de acordo com esta Política de Privacidadee com a
legislação aplicável. Se não concordar com a recolha, utilização e divulgação da sua
Informação Pessoal, conforme estabelecido nesta Política de Privacidade, por
favor, abstenha-se de visitar este Website.
QUAIS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE RECOLHEMOS
A MEDWAY recolhe e trata certas Informações Pessoais sobre si e sobre os seus
dispositivos.
Para efeitos da presente Política de Privacidade, "Informação Pessoal" significa
informação ou dados que identificam, dizem respeito, descrevem, são
razoavelmente suscetíveis de ser associados, ou podem estar razoavelmente
ligados, direta ou indiretamente, a uma determinada pessoa naturalmente
identificada ou identificável, consumidor, dispositivo ou, em algumas
circunstâncias, a um agregado familiar. Não inclui informações desidentificadas,
anónimas ou agregadas.
No nosso Website, a Informação Pessoal recolhida dependerá de qual dos nossos
serviços você utiliza. A maioria dos nossos serviços prestados através do Website
não requer qualquer forma de registo, permitindo-lhe visitar o nosso Website sem
fornecer informações Pessoais.
No entanto, alguns dos nossos serviços oferecidos através do Website podem
exigir que nos forneça as suas Informações Pessoais. Nestas situações, a
Informação Pessoal solicitada incluirá o nome e apelido, endereço postal, endereço
de e-mail e número de telefone.
No caso de se inscrever para receber atualizações da MEDWAY, pediremos um
nome e apelido, cidade, país, endereço de e-mail.
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COOKIES
Tal como em muitos outros websites, a MEDWAY e os seus fornecedores de
serviços utilizam cookies para recolher informações sobre a utilização do Website
pelos visitantes. O nosso Website utiliza cookies para o distinguir dos outros
utilizadores no nosso Website.
Os cookies são pequenos ficheiros de texto atribuídos ao seu browser para
recolher informação sobre o início de sessão na Internet e sobre o seguimento dos
visitantes (incluindo endereço IP, histórico de navegação e dados de glocalização,
onde e como permitido pela lei aplicável).
A informação é utilizada para rastrear a utilização do Website pelos visitantes para
compilar relatórios estatísticos sobre a atividade do Website. Isto ajuda-nos a
proporcionar-lhe uma experiência positiva quando navega no nosso Website e
também nos permite melhorar o mesmo. Também podemos utilizar cookies para
lhe fornecer informações sobre produtos ou serviços que possam ser do seu
interesse, conforme legislação aplicável. Pode apagar ficheiros cookie do
dispositivo que utiliza para aceder ao nosso Website em qualquer altura, clicando
no separador Privacidade ou Histórico, normalmente encontrado no menu
Definições ou Opções do seu browser de Internet. Note que em alguns casos
algumas das funcionalidades do nosso Website podem não funcionar se remover os
cookies do seu browser.
Para informações detalhadas sobre os cookies que utilizamos e os fins para os quais
os utilizamos, pode consultar a nossa Política de Cookies.
UTILIZAÇÕES EFECTUADAS/OBJECTIVO DA RECOLHA DE INFORMAÇÕES
PESSOAIS
Utilizamos a informação sobre si para os seguintes fins comerciais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

para assegurar que o conteúdo do nosso Website é apresentado da forma
mais eficaz para si e para o seu computador;
para o notificar de quaisquer alterações ao nosso Website ou serviços;
para lhe fornecer os nossos serviços;
para processar os seus pedidos e consultas;
para processar a sua candidatura de emprego online;
para confirmar a sua identidade;
para apagar, identificar e reparar erros que prejudiquem a funcionalidade
existente pretendida do Website;
para cumprir as obrigações legais e responder a ordens judiciais;
para prevenir ou investigar fraudes ou outras atividades ilegais, detetar
incidentes de segurança; e
para proteger a segurança e integridade do Website.

NÃO VENDEMOS INFORMAÇÕES PESSOAIS
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Não venderemos e não vendemos nos últimos 12 meses a Informação Pessoal que
recolhemos através deste Website.
COMO A INFORMAÇÃO PESSOAL É ASSEGURADA E RETIDA
As informações pessoais serão recolhidas e armazenadas de boa-fé, de forma
proporcionada, para os fins comerciais acima indicados. A fim de proteger as
Informações Pessoais, implementámos medidas técnicas e organizacionais de
última geração. Conservaremos as suas Informações Pessoais por um período não
superior ao necessário para cumprir as finalidades comerciais para as quais foram
recolhidas. O período exacto dependerá do motivo pelo qual foi recolhida.
Esses períodos baseiam-se igualmente nos requisitos da legislação aplicável em
matéria de proteção de dados, nos requisitos legais e regulamentares aplicáveis e
nos períodos relativos à instauração de ações judiciais.
DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Podemos divulgar a sua Informação Pessoal aos agentes da MEDWAY em todo o
mundo ou a terceiros que atuem em nosso nome, tais como o nosso fornecedor de
análises do Website. Isto é feito de forma a tratar as Informações Pessoais para os
fins comerciais acima descritos. Esses terceiros, ou agentes, estão contratualmente
obrigados a cumprir compromissos semelhantes e igualmente rigorosos de
privacidade, segurança e confidencialidade.
Podemos também divulgar a sua Informação Pessoal a terceiros, se necessário,
para satisfazer um pedido que tenha feito ou uma transação que tenha iniciado, se
formos obrigados a fazê-lo devido a uma lei, ordem judicial ou disposição
governamental aplicável, ou se essa divulgação for necessária para apoiar qualquer
investigação ou procedimento criminal ou legal.
TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA O ESTRANGEIRO
A Informação Pessoal que nos é submetida pode ser transferida e processada para
os fins comerciais acima descritos para locais fora do país em que está a visualizar
este Website. Isto inclui potencialmente países que podem não exigir um nível de
proteção adequado para a sua Informação Pessoal em comparação com a fornecida
pelo seu país.
Ao aceitar esta Política de Privacidade, consente a transferência conforme descrito
nesta secção, onde e conforme permitido pela lei aplicável.
LINKS
O nosso Website pode, de tempos a tempos, conter links de e para websites das
redes dos nossos parceiros, anunciantes e afiliados. Se seguir um link para qualquer
destes websites, por favor note que estes websites têm as suas próprias políticas
de privacidade e que não aceitamos qualquer responsabilidade ou obrigação por
estas políticas. Por favor, verifique estas políticas antes de submeter qualquer
Informação Pessoal nos websites.
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A MEDWAY não endossa nem faz quaisquer representações sobre websites de
terceiros. Qualquer Informação Pessoal que opte por fornecer a Terceiros não
relacionados, não é abrangida por esta Política de Privacidade.
CRIANÇAS
Estamos empenhados em proteger a privacidade das crianças. O nosso Website não
foi concebido nem se destina a atrair crianças menores de 16 anos. O nosso
Website não recolhe Informação Pessoal de qualquer pessoa que saibamos ser
menor de 16 anos. Se é pai ou tutor e está ciente de que a sua criança nos forneceu
Informação Pessoal, por favor contacte-nos.
Se tivermos conhecimento de que recolhemos Informação Pessoal de crianças sem
verificação do consentimento dos pais, tomamos medidas para remover essa
Informação Pessoal dos nossos servidores.
DIVULGAÇÃO NÃO RASTREADA; RASTREIO POR TERCEIROS
Certos mecanismos podem permitir-lhe enviar sinais do navegador web,
conhecidos como sinais "Não Rastrear" ("DNT" – Do Not Track), indicando a sua
escolha para desativar o rastreio no Website. Neste momento não respondemos ao
browser e não rastreamos os sinais. Podemos não ter conhecimento ou não ser
capazes de honrar e responder a todos esses mecanismos. Mais informação sobre
"não rastrear" está disponível em www.allaboutdnt.org.
Os terceiros, para além dos nossos fornecedores de serviços (como o nosso
fornecedor de análises do Website), não têm a nossa permissão para localizar quais
os websites que visitou antes e depois de visitar o nosso Website.
CONTACTOS
Se deseja exercer os seguintes direitos:
Direito de acesso
Direito de retificação
Direito de apagamento
Direito à restrição do tratamento
Direito de objecção
Por favor preencha este Formulário, ou por favor contacte-nos pela seguinte
morada:
E-mail: prt-datarequest@medway.com
MEDWAY S.A.
Corporate Legal Department - Data Protection Officer
Avenida da República 66 · 1050-197 Lisboa, Portugal
Se é residente ou cidadão da União Europeia, consulte também abaixo se desejar
conhecer os seus direitos específicos.
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ALTERAÇÕES
Podemos rever esta Política de Privacidade a qualquer momento, alterando esta
página e as alterações serão efetivas após a sua publicação, a menos que
aconselhemos de outra forma.
Se fizermos quaisquer alterações materiais a esta Política de Privacidade, notificálo-emos através de um aviso no nosso Website antes de a alteração se tornar
efetiva. Ao continuar a utilizar o Website após a realização de alterações a esta
Política de Privacidade, está a concordar com tais alterações. Encorajamo-lo a
verificar esta página de vez em quando para tomar conhecimento de quaisquer
alterações que façamos. Se não aceitar os termos desta Política de Privacidade,
pedimos-lhe que saia imediatamente do nosso Website.
A Política de Privacidade publicada no nosso Website está sempre actualizada.
AVISO AOS UTILIZADORES DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU E AOS CIDADÃOS
DA UNIÃO EUROPEIA
Quando utiliza o Website, nós recolhemos, armazenamos, utilizamos e
processamos a sua Informação Pessoal tal como descrito nesta Política de
Privacidade.
FUNDAMENTO LEGAL PARA TRATAR A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL
Contamos com diversos fundamentos legais para tratar a sua Informação Pessoal,
nomeadamente quando:
•

•
•
•
•

•

•

necessária para os nossos legítimos interesses em fornecer e melhorar o
Website, incluindo oferecer-lhe conteúdos e publicidade que possam ser do
seu interesse;
necessária para os nossos legítimos interesses em manter o nosso Website
seguro e protegido;
necessária para os legítimos interesses dos nossos fornecedores de serviços
e parceiros;
necessário para cumprir as nossas obrigações contratuais nos Termos e
Condições da MEDWAY;
consentiu no tratamento da sua Informação Pessoal, que pode revogar a
qualquer momento (no entanto, uma revogação não afeta a legalidade do
tratamento da sua Informação Pessoal que ocorreu antes da data da
revogação);
necessário para cumprir uma obrigação legal, tal como lei, regulamento,
mandado de busca, intimação ou ordem judicial ou para exercer ou defender
ações judiciais; e
necessário para proteger os seus interesses vitais, ou os de terceiros.

TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS PARA FORA DA UE
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Qualquer transferência das suas informações pessoais para uma área fora da UE
considerada como jurisdição não adequada, só será efetuada quando tiverem sido
estabelecidas as salvaguardas adequadas.
RESIDENTES NO EEE E DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DOS CIDADÃOS
Os residentes e cidadãos do EEE têm direito a:
•
•
•
•

•
•

Aceder às Informações Pessoais que temos sobre si;
Obter os seus Dados Pessoais num formato estruturado, de uso corrente e
de leitura ótica;
Corrigir, restringir ou eliminar os seus Dados Pessoais;
Em determinadas circunstâncias, pode opor-se ao tratamento dos seus
Dados Pessoais e nós interromperemos esse tratamento, a menos que
tenhamos motivos legítimos para continuar;
Retirar o consentimento que forneceu anteriormente (a retirada não afeta a
legalidade do tratamento que ocorreu antes da data de retirada); ou
Apresentar uma queixa à sua autoridade de supervisão local.

Se deseja saber se mantemos alguma Informação Pessoal sobre si e se deseja
exercer algum dos direitos que lhe assistem em relação a essa Informação Pessoal,
por favor contacte-nos. Em todos os casos, tentaremos responder ao seu pedido no
prazo de 30 dias. Se necessitarmos de mais tempo para processar o seu pedido,
informá-lo-emos.
Para que nos seja permitido verificar o seu pedido, por favor inclua as seguintes
informações:
Nome, Morada, Número de Telefone, Endereço de E-mail e um Documento de
Identificação.
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