POLÍTICA DE PRIVACIDADE
LINKCITIES.NET

1. INTRODUÇÃO E OBJETO
1.1 A Link Think, Consultoria e Apoio à Gestão, Lda, doravante designada por LT, é a sociedade
comercial detentora de todos os direitos de propriedade intelectual sobre a plataforma
colaborativa multicanal LinkCities (“LinkCities” ou “SERVIÇO”) e do site www.linkcities.net que
a disponibiliza (“WEBSITE”).
1.2 A presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE expõe as regras relativas à recolha, uso e
tratamento dos dados fornecidos pelos Utilizadores do LinkCities, quer se trate de um
“Visitante”, ou seja, qualquer pessoa singular ou coletiva que aceda ao SERVIÇO, ou de um
“Membro” (“Cities”, “Organizações Locais” e “Profissionais do Setor”) desta plataforma que
tenha subscrito um serviço ou se tenha registado no WEBSITE, ou de um “Parceiro”- entidades
públicas, oficiais e demais parceiros com competências, atribuições ou relevância na gestão
local e regional.
1.3 O Utilizador, independentemente da sua classificação, quando acede ou utiliza o LinkCities,
aceita a presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE ainda que não tenha de proceder a qualquer
aceitação formal.
1.4 A presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE aplica-se a todos os Utilizadores do LinkCities.

2. DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
2.1. A LT reconhece a importância da proteção da privacidade de todos os Utilizadores do
LinkCities, por isso encetamos todos os esforços para dar cumprimento à proteção e
privacidade de dados pessoais, designadamente à Lei nº 67/98, de 26 de Outubro e demais
legislação aplicável.

2.2. Nesse sentido, tomamos as devidas diligências para garantir a segurança e
confidencialidade de toda a informação de caráter pessoal ou profissional que nos venha a ser
facultada pelos nossos Utilizadores.
2.3. Os dados fornecidos serão tratados automaticamente para efeitos de registo no WEBSITE.
2.4. A recolha e o tratamento de dados pessoais têm como finalidade a gestão de Utilizadores
do nosso WEBSITE.

3. RECOLHA E USO DA INFORMAÇÃO
3.1 A utilização da Plataforma LinkCities pressupõe a recolha e o armazenamento de
informação pessoal fornecida voluntariamente pelo Utilizador aquando do seu registo na
Plataforma, bem como da informação que vier a ser partilhada entre utilizadores.
3.2 A LT recolhe e conserva a seguinte informação:
a) Nome de domínio do servidor (ISP) e/ou endereço IP que lhe dá acesso à rede, sendo
que através desta informação podemos elaborar estatísticas sobre aqueles que visitam o
WEBSITE, conhecer as áreas de maior procura, aumentar e melhorar o seu conteúdo
para melhor servir os nossos Utilizadores;
b) Dados que constem dos formulários de registo, aplicáveis às situações específicas em
que o Utilizador esteja submetido a determinadas condições de acesso e/ou tenha de
efetuar o competente processo de registo. Este registo é obrigatório para os Membros
da plataforma (“Cities”, “Organizações Locais” e “Profissionais do Setor”).
3.3 A LT reserva-se o direito de utilizar as informações recolhidas para otimizar os conteúdos e
personalizar os serviços prestados, bem como apresentar outros serviços que possam ser do
interesse dos Utilizadores deste WEBSITE e dos quais possam beneficiar.

4. RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO

4.1 Nos termos da legislação aplicável, poderá contactar-nos para aceder às informações
pessoais que nos fornece e solicitar-nos a sua atualização, correção ou eliminação da nossa
base de dados.

5. COOKIES

5.1 O cookie é um pequeno ficheiro que é gravado no computador do Utilizador e que permite
identificar o computador que está a aceder ao nosso WEBSITE.
5.2 Esses ficheiros não contêm nenhuma informação pessoal e são usados apenas por motivos
de segurança e para fins estatísticos.
5.3 Este ficheiro é também usado para evitar que o Utilizador tenha de introduzir
repetidamente a sua informação pessoal, facilitar a sua navegação e a personalização do
serviço.
5.4 O Utilizador pode aceitar ou eliminar os cookies. A maioria dos browsers ou aplicações de
navegação na internet aceita cookies automaticamente.
5.5 O Utilizador pode alterar as definições do seu browser relativamente à aceitação ou não de
cookies. Todos os nossos cookies guardam a informação de forma encriptada.

6. SEGURANÇA DOS DADOS
6.1 Os Utilizadores declaram estar cientes de que a transmissão de dados através da Internet
não é inteiramente segura e comporta riscos relacionados com a mesma, de que terceiros,
alheios a LT, consigam captar transmissões ou comunicações privadas sem a nossa autorização
ou conhecimento.
6.2 É nosso intuito proteger a informação pessoal dos Utilizadores deste WEBSITE, não
podendo, no entanto, garantir a total segurança da informação transmitida pelos mesmos,
pelo que essa transmissão será feita por conta e risco dos Utilizadores.

6.3 A transmissão de dados pessoais realiza-se sempre através de uma ligação segura e de
forma encriptada.
6.4 A LT nunca procederá à venda, empréstimo ou cedência de informação pessoal ou de
quaisquer outros dados do Utilizador a terceiros, exceto nas situações em que obtenha o
expresso consentimento do Utilizador para o efeito, por solicitação judicial ou noutras
condições de exceção previstas na legislação aplicável.
6.5 Esses dados recolhidos serão tratados informaticamente e de acordo com a legislação
nacional em vigor sobre a matéria.
6.6 A LT não deverá, em qualquer circunstância, responder por qualquer prejuízo que decorra
da divulgação da informação ou materiais no WEBSITE.

7. ALTERAÇÕES À PRESENTE DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
7.1 A presente Declaração de Privacidade pode estar sujeita a alterações periódicas.
7.2 O Utilizador aceita estar vinculado às modificações que a presente Declaração possa vir a
sofrer quando aceda ao WEBSITE, e assim que as mesmas lhe sejam disponibilizadas.
7.3 Caso o Utilizador não esteja de acordo com essas alterações deve abster-se de usar o
WEBSITE.

8. CONTATOS
Qualquer problema, dúvida ou sugestão entre em contacto connosco. A rápida evolução da
internet implica uma adaptação constante dos TERMOS GERAIS e da POLÍTICA DE
PRIVACIDADE. Neste contexto, reservamo-nos o direito de efetuar tais alterações quando
necessário.
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