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PRIVACIDADE E SEGURANÇA
Maná-Igreja Cristã, Associação religiosa com NIPC 501 696 350 é responsável
pelo Website www.kuriakos-cine.com , e encara seriamente a privacidade e
proteção dos dados registados pelos seus utilizadores.
O Website ou simplesmente designado por Site ou Website Cine Kuriakos,
assegura aos seus utilizadores, privacidade e segurança nos dados facultados,
tendo o seu titular o direito de obter acesso, retificação ou eliminação dos dados
facultados.
RECOLHA DE DADOS PESSOAIS
Em geral, o Website CINE KURIAKOS pode ser visitado sem que seja
necessário revelar qualquer informação pessoal.
Poderão no entanto, existir áreas do site onde o utilizador para usufruir dos
serviços aí disponibilizados ou obter informação detalhada sobre determinados
assuntos, pode optar por preencher um formulário onde serão recolhidos dados
pessoais.
Durante o processo de recolha de dados, e em cada lugar do Site em que tais
dados sejam solicitados, o utilizador será informado, quer mediante uma
hiperligação, quer mediante a inclusão das menções oportunas no próprio
formulário, sobre o caráter obrigatório ou não da disponibilização de dados.
O utilizador do Website é responsável pela disponibilização de dados de
terceiros. Nesse caso deverá informá-los sobre o conteúdo destas Politicas de
Privacidade e ter obtido o seu consentimento prévio para tal.
Os dados facultados pelo utilizador do Website, serão tratados de acordo com
as mais estritas regras de segurança, tendo sido implementadas medidas
tecnológicas e organizacionais que permitem manter a informação segura,
precisa, atualizada e completa.

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇAO DE DADOS (RGPD)
Para os efeitos do que está previsto no Regulamento Geral de Proteção de
Dados (RGPD), informam-se os utilizadores deste Website de que os dados de
caráter pessoal que facultarem, serão tratados em conformidade com a presente
Política de Proteção de Dados.

UTILIZAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS
Os dados pessoais facultados pelo utilizador do Website serão utilizados para
as seguintes finalidades:
- Envio de comunicações relacionadas com as temáticas abordadas pelo
Website, projetos e eventos em curso.
- Execução de estudos estatísticos. As informações pessoais, opiniões ou
sugestões que o utilizador facultar, poderão ser utilizados para melhoria do
serviço ajustando-o às suas preferências e/ou necessidades.
- Contacto com o utilizador, na sequência de algum pedido efetuado.

TRATAMENTO DOS DADOS RECOLHIDOS
Os dados serão tratados sobre a base jurídica do consentimento da pessoa que
os proporciona. Tal consentimento poderá ser anulado em qualquer momento,
embora isso não afete a licitude dos dados tratados anteriormente.
Os dados serão conservados durante o tempo necessário para responder a
pedidos

efetuados

e

envio

de

comunicações,

conforme

solicitado.

Posteriormente, serão conservados em forma de histórico, salvo se o utilizador
solicitar a sua eliminação.
.

DIREITOS DO UTILIZADOR PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O Website CINE KURIAKOS garante aos seus utilizadores, a todo o momento,
o exercício do direito de acesso, retificação, eliminação, oposição, limitação e
portabilidade relativamente aos dados pessoais facultados, nos termos dispostos
no RGPD.
Os utilizadores do Website poderão exercer tais direitos remetendo um pedido
expresso, para qualquer um dos endereços seguintes, que deverão ser utilizados
única e exclusivamente para este efeito.
E-mail: info@igrejamana.com
Correio Postal: Estrada da Paiã, Quinta da Cabaça 2B, 1.º andar, 2675-178
Pontinha
Maná Igreja Cristã compromete-se a utilizar os dados pessoais dos utilizadores
do Website em conformidade com a presente Política de Proteção de Dados,
respeitando a sua confidencialidade e adotando todas as medidas necessárias
para evitar a sua alteração, perda ou acesso não autorizado.

