POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS
A finalidade deste portal é exclusivamente informativa. A informação contida no portal 2B-On,
destina-se a exclusivamente a providenciar informação sobre os serviços e as atividades
promovidas, nos termos abaixo indicados:
A segurança é um ativo muito importante para a 2B-On, e como tal comprometemo-nos a proteger
os seus dados pessoais. Fazemos negócios em conformidade com toda a legislação aplicável ao nível
da proteção de dados e segurança de informação. A política descrita em baixo, foi definida para o
ajudar a compreender que dados a 2B-On recolhe e que controlos se encontram implementados
para os proteger.

DADOS PESSOAIS
Através dos nossos websites (2b-on.pt e 2b-on.com), a 2B-On não recolhe quaisquer dados pessoais
sobre si (ex. nome, morada, numero de telefone ou endereço de e-mail), a nãoser quando enviados
voluntariamente por si (ex. contacto direto), quando nos seja dado consentimento para tal por si,
ou quando permitido legalmente para proteção dos seus dados.

LEGITIMIDADE DE UTILIZAÇÃO
Quando nos envia os seus dados pessoais, os dados são usados para lhe providenciaracesso a
informação específica da 2B-On, bem como para suportar o nosso processo de “relação com o
cliente”, como tal:
-

Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados de modo a melhor perceber
as suas necessidades de negócio e para a 2B-On melhor poder melhorar os seus produtos e
serviços; ou

-

Os seus dados pessoais podem ser usados para o contatar acerca de ofertas de novos
produtos ou serviços da 2B-On para responder às suas necessidades, para efetuar
questionários online e para melhor perceber as necessidades dos nossos clientes ou para
anunciar novos serviços da 2B-On.

Caso não pretenda que os seus dados sejam utilizados para receber informação sobre novos
serviços 2B-On, a 2B-On respeitará essa decisão. Os seus dados não serão vendidosou partilhados
com terceiros.
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LIMITAÇÃO DA LEGITIMIDADE
A 2B-On irá registar, utilizar ou divulgar os dados pessoais por si fornecidos online apenas com o
propósito descrito nesta política a não ser que a utilização dos dados pessoais:
-

Com outros propósitos que os estabelecidos nesta política esteja diretamente relacionada
com o propósito original para o qual os dados foram registados;

-

Seja necessária para preparar, negociar ou efetuar um contrato consigo;

-

Sejam requisitados por lei ou por entidades governamentais ou judiciais competentes;

-

Seja necessário estabelecer ou preservar uma reivindicação ou defesa legal; e

-

Seja necessário para prevenir contra atos de fraude ou outras atividades ilegais,tais
como ataques intencionais contra o ambiente ou plataforma da 2B-On.

COMUNICAÇÕES OU UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Através da utilização de serviços de telecomunicações para aceder ao nosso web site, a comunicação
(ex. endereços de protocolo internet) ou utilização dos dados (ex. informação no início, fim e
extensão de cada acesso e informação dos serviços de telecomunicação por si acessíveis) são
tecnicamente gerados e podem ser relacionados com dados pessoais. Neste âmbito, caso existam
uma necessidade para tal, o registo, processamento e utilização dos serviços de telecomunicações
ou utilização dos dados pode ocorrer e serão efetuados de acordo com a legislação em vigor e
aplicável.

REGISTO DE DADOS NÃO-PESSOAIS AUTOMATICAMENTE
Quando acede aos web sites da 2B-On (2B-On.pt e 2B-On.com), existem dados não-pessoais
(ex. tipo do browser utilizado, sistema operativo, domínio de origem, numero de visitas, tempo médio
de permanência no site, páginas visitadas) que podem ser registados automaticamente (ex. que não
sejam fornecidos por si através de registo). A 2B-On pode utilizar estes dados para monitorizara
atratividade do nosso site e melhorar a performance, futuras experiências ou conteúdo.

"COOKIES" – INFORMATION STORED AUTOMATICALLY ON YOUR COMPUTER
Quando acede aos web sites da 2B-On (2B-On.pt e 2B-On.com), existem dados que podem ser
armazenados no seu computador sob a forma de uma “cookie” de modo a que seja possível
reconhecer automaticamente o seu PC na próxima visita ao nosso site. As cookies ajudam-nos de
várias formas, por exemplo, permitindo-nos adaptar o site para melhor responder aos seus
interesses, ou para armazenar a sua password de forma a que não tenha de ser introduzida em cada
visita. Caso não pretenda receber cookies, deve configurar o seu browser internet para apagar todas
as cookies do seu computador, bloquear todas as cookies ou receber um aviso antesda cookie ser
armazenada.
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SEGURANÇA
A 2B-On toma tomas as medidas de segurança apropriadas para proteger os dados pessoais contra
acesso, alteração, divulgação ou destruição não autorizada. Estas medidas incluem revisões
internas às nossas práticas de registo, armazenamento e processamento bem como às práticas de
segurança, incluindo mecanismos de encriptação e controlos de acesso físico e lógico contra o
acesso não autorizado aos locais de armazenamento dedados.
O acesso aos dados pessoais encontra-se restrito aos colaboradores da 2B-On, fornecedores e
agentes que tenham a necessidade de acesso aos mesmos para os processar quando mandatados
pela 2B-On para tal, e seguindo sempre o “princípio do privilégio mínimo”. Estas pessoas
encontram-se ao abrigo de acordos de confidencialidade e sujeitos a medidas disciplinares,
incluindo terminação de contrato e acusação criminal, caso as obrigações não sejam cumpridas.

LINKS PARA OUTROS WEB SITES
O nosso site pode conter links para outros web sites. A 2B-On não é responsávelpelas práticas de
privacidade ou conteúdo dos outros web sites.

QUESTÕES E COMENTÁRIOS
A 2B-On compromete-se a responder a todos os seus pedidos razoáveis para revisão e correção dos
seus dados pessoais, alteração ou remoção de incoerências. Caso tenha alguma questão ou
comentário sobre a política de privacidade dos dados (ex. revisão e atualização dos seus dados
pessoais), por favor envie-nos um email para o endereço adm@2B-On.pt.
Note que esta política de privacidade dos dados pode mudar de tempos a tempos. A2B-On não irá
diminuir os seus direitos definidos no âmbito desta política sem o seu consentimento explícito.
Todas as alterações a esta política serão publicados no nosso site e, caso existam alterações
significativas, providenciaremos um aviso mais direto, incluindo, para determinados serviços,
notificações de email, notificações via email das alterações da política deprivacidade dos dados.
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