Política de Privacidade
Proteção de dados pessoais
A Nucliforma tem como preocupação o respeito pela privacidade da informação dos
utilizadores que venha a ser recolhida pela nossa Página Web e neste sentido
compromete-se a respeitá-la, garantindo o sigilo e proteção dos dados registados de
acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
O acesso e a utilização deste Página Web implica o seu consentimento quanto à recolha,
utilização e divulgação da informação pessoal descrita mais abaixo neste documento.
Categorias de dados pessoais e finalidades
A Nucliforma apenas recolhe dados de identificação, tais como nome, morada, endereços
de correio eletrónico, dados para faturação, entre outros, quando os mesmos lhe tiverem
sido fornecidos voluntariamente por si ou nisso tiver consentido expressamente.
Os seus dados pessoais serão recolhidos e utilizados para entrar em contato consigo sobre
as formações/workshops/serviços que solicitou ou para outros fins solicitados
diretamente por si.
Os seus dados pessoais apenas poderão vir a ser tratados de acordo com a finalidade que
presidiu à sua recolha e que tenha merecido o seu acordo, podendo em concreto os
mesmos vir a ser utilizados para dar seguimento a qualquer solicitação que nos tenha sido
dirigida e melhorar o nível de serviço e o conteúdo da nossa Página Web, bem como para
outras finalidades que tenham sido diretamente solicitadas por si.
Os seus dados pessoais serão eliminados pela Nucliforma quando o tratamento respetivo
deixar de ser necessário para a prossecução da finalidade que presidiu à sua recolha.
A Nucliforma assume perante os seus utilizadores os seguintes compromissos:


Proceder ao tratamento de dados de forma lícita e leal, recolhendo apenas a
informação necessária e pertinente à finalidade a que se destinam;



Não utilizar os dados recolhidos para finalidade incompatível com a da recolha;



Possuir mecanismos de segurança que impeçam a consulta, modificação,
destruição ou adição dos dados por pessoa não autorizada a fazê-lo;



Não realizar interconexão de dados pessoais, salvo autorização legal.

A Nucliforma pode recorrer a entidades terceiras para levar a cabo atividades de
publicidade e monitorizar comunicações de marketing mediante autorização expressa no
Formulário de Inscrição.
Recolha de Dados Pessoais
Os dados recolhidos na Página Web para a submissão da Ficha de Inscrição são
introduzidos no sistema informático onde são tratados e processados automaticamente
nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), destinando-se os dados
à gestão de serviços da Nucliforma.
A Nucliforma não fornece os dados pessoais a terceiros, salva autorização expressa no
formulário de inscrição.
A informação pessoal recolhida é utilizada pela Nucliforma para a inscrição dos
utilizadores nos eventos anunciados na Página Web.
A Nucliforma poderá fornecer os dados pessoais às entidades legalmente competentes na
sequência de investigações sobre atividades ilícitas ou fraudulentas.
A Nucliforma poderá igualmente autorizar a utilização destes dados por outras empresas
e entidades para campanhas de marketing e telemarketing mediante autorização expressa
no formulário de inscrição.
A Nucliforma não se responsabiliza pelas políticas de privacidade ou conteúdo dos
terceiros com quem partilha informação.
Direitos do Titular dos Dados
Poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, limitação, cancelamento
transferência, apagamento e/ou oposição conforme as normas vigentes em matéria de
proteção de dados, contactando-nos por correio eletrónico através do e-mail:
info@nucliforma.pt ou por carta para o endereço:
Nucliforma - Formação, Consultoria e Projetos, Lda.
Rua Engenheiro Cunha Leal, Edifício NucliSol, Bairro do Condado
1950-105, apartado 8028 Lisboa.
Caso exerça algum destes direitos iremos proceder à sua análise e responderemos,
expetavelmente, dentro de 1 (um) mês.

Caso esteja insatisfeito com a nossa utilização dos seus dados pessoais ou com a nossa
resposta após o exercício de algum destes direitos, pode entrar em contato através do email: info@nucliforma.pt ou por carta para o endereço:
Nucliforma - Formação, Consultoria e Projetos, Lda.
Rua Engenheiro Cunha Leal, Edifício NucliSol, Bairro do Condado
1950-105, apartado 8028 Lisboa.
Se a sua reclamação não for resolvida pela Nucliforma, para sua satisfação, tem o direito
de apresentar reclamação junto da sua autoridade de controlo, a Comissão Nacional de
Proteção de Dados – CNPD, | Rua de São Bento, n.º 148, 3º, 1200-821 Lisboa | Tel: 351
213928400 | Fax: +351 213976832 | e-mail: geral@cnpd.pt)..
Conservação dos dados
Os dados pessoais serão destruídos assim que deixarem de ser necessários para a
finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento, sem prejuízo de qualquer outro
fundamento legal que permita a sua conservação.
Medidas de segurança
A Nucliforma pôs em prática um conjunto de medidas lógicas, físicas, procedimentais
incluindo encriptação e ferramentas de autenticação, para ajudar a proteger e manter a
segurança, integridade e disponibilidade dos seus dados pessoais, de proteção dos seus
dados pessoais, tendo implementado um nível de segurança adequado em relação aos
riscos que o tratamento dos seus dados apresenta e à natureza dos dados a proteger.
A Nucliforma inspeciona regularmente o seu sistema com vista a detetar eventuais
vulnerabilidades e fraquezas.
Contudo, atendendo aos riscos inerentes à utilização da internet, a Nucliforma não pode
assegurar ou garantir a segurança da informação transmitida à Nucliforma.

