POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A ACEGROW SA compromete-se em proteger e respeitar a sua privacidade. Esforçamo-nos para cumprir com
todas as leis aplicáveis ao nível de proteção de privacidade e segurança de informação pessoal.
A política de privacidade da ACEGROW SA, em conjunto com quaisquer termos e condições adicionais descreve as
nossas práticas de privacidade relativamente à recolha, utilização e salvaguarda da sua informação pessoal nos
websites, dispositivos, aplicações, bem como com quem podemos partilhar ou disponibilizar a informação
recolhida.

1. RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS
A ACEGROW SA, é entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. Os nossos contactos são os
seguintes:
Morada: Parque Industrial de Coimbrões, Lote 4 e 5, São João de Lourosa 3500-618 Viseu – Portugal.
Email: privacy@acegrow.com

2. DADOS RECOLHIDOS
No âmbito do VIII Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo organizado pela ACEGROW SA são recolhidos os
seguintes dados pessoais:
Nome, e-mail, contacto, cidade, tipo de inscrição, tipo de cultura, área da cultura, setor profissional, empresa e
dados de imagem e voz.

3. FINALIDADE
Para efetuar a sua inscrição no VIII Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo e ainda para credenciação e
emissão de certificado de participação. Os dados são recolhidos e tratados na nossa base de dados.
A ACEGROW SA usa os seus dados de contacto para entrar em contacto consigo sempre que surjam notificações
importantes e comunicações, nomeadamente de produtos, serviços ou campanhas ou para quaisquer outros propósitos
com o seu consentimento. A ACEGROW SA poderá ainda utilizar os dados de imagem e voz com a finalidade de
promoção e divulgação de reportagens em formato de fotografia e de vídeo do evento.

4. INFORMAÇÕES QUE PARTILHAMOS
A ACEGROW SA não partilha informações pessoais com entidades ou indivíduos externos à ACEGROW SA,
excetuando na prestação de um serviço subcontratado ou ainda por motivos legais.

5. PERÍODO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
A ACEGROW SA usará os seus dados apenas pelo período de tempo estritamente necessário para as respetivas
finalidades de tratamento. Caso os dados sejam tratados para diversas finalidades, serão automaticamente
apagados ou armazenados num formato que não permita retirar conclusões sobre a sua identidade, assim que se
extinga a última finalidade específica.

6. DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS
Enquanto titular dos dados poderá tem direito de acesso e retificação dos seus dados pessoais, e ainda direito de
oposição e esquecimento, sempre que a mesma se justificar e legalmente seja admissível.

7. SEGURANÇA
Considerando a preocupação e empenho que a ACEGROW SA revela na defesa dos dados pessoais, foram
adotadas diversas medidas de segurança, de carácter técnico e organizativo, de forma a proteger os dados
pessoais que lhe são disponibilizados contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso
não autorizado, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito.
A ACEGROW SA poderá recorrer a terceiros para a prestação de determinados serviços, implicando o acesso, por
estas entidades, a dados pessoais. Quando tal sucede, a ACEGROW SA toma as medidas adequadas, de forma a
assegurar que as entidades que tenham acesso aos dados são reputadas e oferecem as mais elevadas garantias a
este nível, o que fica devidamente consagrado e acautelado contratualmente entre a ACEGROW SA e a(s)
terceira(s) entidade(s).

8. DIVULGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA
A política de proteção de dados pessoais está divulgada no website do VIII Encontro Nacional de Produtores de
Mirtilo.

