Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade surge porque pretendemos dar a conhecer aos
nossos Clientes e Utilizadores as regras gerais de privacidade e tratamento
dos seus dados pessoais, que recolhemos e tratamos no estrito respeito e
cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais.
A OCR Police Challenge respeita as melhores práticas no domínio da
segurança e da proteção dos dados pessoais .
As regras previstas nesta Política de Privacidade complementam as
disposições, em matéria de proteção e tratamento de dados pessoais,
previstas nos contratos que os atletas/Clientes celebram com a OCR Police
Challenge, assim como, as regras previstas nos Termos e Condições que
regulam a oferta dos diversos produtos e serviços e que se encontram
devidamente publicitadas nos respetivos websites.
Leia por favor esta Política de Privacidade com atenção pois, se está a
aceder a um dos nossos websites a disponibilização dos seus dados
pessoais implica o conhecimento e aceitação das condições aqui
constantes. Assim, ao disponibilizar os seus dados pessoais, está a
autorizar a recolha, uso e divulgação dos mesmos de acordo com as regras
aqui definidas.
Esta Política de Privacidade aplica-se exclusivamente à recolha e
tratamento de dados pessoais efetuados pel os websites da OCR Police
Challenge.
No nosso website poderá encontrar links de acesso a outros websites que
são alheios à OCR Police Challenge. A disponibilização de tais links é
efetuada de boa fé, não podendo a OCR Police Challenge ser
responsabilizado pela recolha e tratamento de dados pessoais efetuados
nesses websites, nem ser responsabilizado pela exatidão, credibilidade e
funcionalidades de websites pertencentes a terceiros.
Assim, a disponibilização de links para outros websites alheios aos da OCR
Police Challenge não implica qualquer assunção de responsabilidade
relativamente a tais websites, não lhes sendo, por conseguinte, aplicável
a presente Política de Privacidade. A OCR Police Challenge considera
perentória a leitura das Políticas de Privacid ade de todos os websites que
visitar.

Dados pessoais
Quando nos referimos a dados pessoais referimo -nos a qualquer
informação, de qualquer natureza e independentemente do respetivo
suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular
identificada ou identificável.

É considerada identificável a pessoa que possa ser identificada direta ou
indiretamente, designadamente por referência a um número de
identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade
física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social.
A OCR Police Challenge, no âmbito da sua atividade, procede à recolha e
ao tratamento dos dados pessoais necessários à prestação de serviços
e/ou fornecimento de produtos, tratando nesse âmbito dados como o
nome, a morada, o número de telefone, número de cartão de cidadão, Nif,
tamanho de vestuário e o endereço de correio eletrónico.
Sem prejuízo do cumprimento das normas legais relativas à conservação
e transmissão de dados para fins de investigação, deteção e repressão de
crimes graves, a OCR Police Challenge apenas procede ao tratamento de
dados de tráfego e de localização necessários à faturação dos Clientes e
ao pagamento das interligações.
Caso exista consentimento prévio do Cliente ou do Utilizador, o qual
poderá ser retirado a qualquer momento, a OCR Police Challenge
procederá ao tratamento dos respetivos dados de tráfego e localização na
medida e pelo tempo necessário à comercialização dos serviços de
comunicações eletrónicas ou ao fornecimento de serviços de valor
acrescentado.
A informação sobre a sua localização pode também ser registada e
transmitida às organizações com competência legal para receber
chamadas de emergência, para efeitos de resposta às chamadas recebidas.

Quando e como recolhemos os seus dados
A OCR Police Challenge recolhe os seus dados através dos seus websites,
mediante o seu consentimento. Por regra, os dados pessoais são
recolhidos quando o Cliente subscreve um dos nossos produtos ou
serviços.
Alguns dados pessoais são de fornecimento obrigatór io e, em caso de falta
ou insuficiência desses dados, a OCR Police Challenge não poderá
disponibilizar o produto ou serviço em causa pelo que informará os
Clientes da natureza obrigatória do fornecimento dos dados.
Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente e no estrito
cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais, sendo
armazenados em base de dados específicas, criadas para o efeito e, em
situação alguma, os dados recolhidos serão utilizados para outra
finalidade que não seja aquela para a qual foi dado o consentimento por
parte do titular dos dados.
Em geral, os dados pessoais recolhidos destinam -se à gestão da relação
contratual, à prestação dos serviços contratados, à adequação dos
serviços às necessidades e interesses do Clien te, a ações de informação e
marketing, bem como à inclusão do Cliente nas listas de assinantes.

Poderá no entanto disponibilizar-nos dados pessoais para outras
finalidades, tais como para os efeitos do envio de reclamações e
sugestões, difusão de informaçõ es institucionais e/ou dar a conhecer
campanhas, promoções, publicidade e notícias sobre os produtos e/ou
serviços da OCR Police Challenge, bem como para a realização de estudos
de mercado, inquéritos de avaliação.

Como poderá aceder, retificar ou opor-se ao tratamento dos seus
dados pessoais
Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, é garantido ao titular
dos dados, o direito de acesso, atualização, retificação ou eliminação dos
seus dados pessoais, o que poderá ter lugar através dos vários contactos
que a OCR Police Challenge disponibiliza.

Como pode opor-se à receção de contactos para fins de marketing
A OCR Police Challenge pode promover ações de divulgação junto dos
seus Cliente, de novos produtos ou serviços através de telefone, e -mail,
SMS, MMS ou qualquer outro serviço de comunicações eletrónicas, salvo
se o Cliente se tiver oposto aquando a recolha dos dados.
Caso não pretenda rececionar estas comunicações pode opor -se, a
qualquer momento, à utilização dos seus dados para fins de mar keting,
para o envio de comunicações informativas ou à inclusão em listas ou
serviços informativos.
Cookies
“Cookies” são pequenas etiquetas de software que são armazenadas no
seu computador através do navegador (browser), retendo apenas
informação relacionada com as suas preferências, não incluindo, como tal,
os seus dados pessoais.
Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar
cookies, nomeadamente através da seleção das definições apropriadas no
respetivo navegador. Pode configurar os cookies no menu “opções” ou
“preferências” do seu browser.
Note-se, no entanto, que, ao desativar cookies, pode impedir que alguns
serviços da web funcionem corretamente, afetando, parcial ou totalmente,
a navegação no website.

Alterações à Política de Privacidade da OCR Police Challenge
A OCR Police Challenge reserva-se o direito de, a qualquer altura,
proceder a reajustamentos ou alterações à presente Política de
Privacidade, sendo essas alterações devidamente publicitadas .

