
 
 

 

 

 

Política de Privacidade InAcoustics 
Esta declaração de garantia de privacidade de dados destina-se específica e exclusivamente 
ao presente website (www.inacoustics.com) e aos serviços e produtos oferecidos através 
deste. 

 

Concordância da Política de Privacidade 

O acesso e utilização deste website devem ser livres por parte do utilizador presumindo a 
InAcoustics que este leu, compreendeu e aceitou os Termos e Condições da sua utilização. 

 

Recolha de Informação 

Toda a informação recolhida é cedida de forma voluntária, destinando-se exclusivamente a 
uso da InAcoustics, através do preenchimento dos campos solicitados na secção “Contactos” 
sendo que esses mesmos dados (nome e email) não serão partilhados com terceiros, sendo 
garantida a privacidade e proteção dos dados dos utilizadores.  

 

Proteção dos Dados 

A InAcoustics arquiva e trata os dados pessoais fornecidos pelos seus utilizadores nas 
condições citadas anteriormente. 

A recolha destes dados destina-se a uso exclusivo e para os fins no âmbito da atividade da 
InAcoustics, e serão tratados com as garantias de segurança e confidencialidade exigida pelo 
Regulamento Geral de Proteção de Dados.  

 

Responsabilidade 

A InAcoustics terá o cuidado de garantir que os conteúdos existentes neste website sejam 
corretos e atualizados, mas dado não poder assegurar a sua total exatidão, não assume 
qualquer responsabilidade pela mesma. 

A InAcoustics não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes da utilização ou 
divulação dos conteúdos contido no website pelo utilizador. 

É da total responsabilidade do utilizador a navegação, uso e leitura das informações 
constantes neste website, bem como quaisquer danos ou vírus que possa infetar os 
equipamentos dos utilizadores. 

 

 

 

http://www.inacoustics.com/


 
 

 

 

 

Responsável pelo Tratamento 

O operador do presente website e responsável pelo processamento dos seus dados pessoais 
por meio do presente website é: 
 
InAcoustics – Engenharia Acústica, Vibrações e Ambiente Lda. 
Rua Dr. Carlos Felgueiras, 173 - 6.º B 
4470-157 Maia 
Portugal 
geral@inacoustics.com 

 

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. Estas informações serão 
coletadas via navegação. 

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. 

Assim, à semelhança de qualquer website, o nosso servidor recolhe automática e 
temporariamente dados transmitidos pelo browser nos ficheiros de registo do servidor, 
exceto no caso em que tenha desativado esta função.  

Estes serão utilizados pela InAcoustics de forma a personalizar conteúdos e anúncios, 
fornecer funcionalidades de redes sociais, analisar o nosso tráfego e monitorizar a 
experiência de utilização do website e, assim, melhorar o desempenho e a experiência de 
navegação dos seus utilizadores. 

Ao continuar a navegar no nosso website concorda com a utilização de cookies. 

 

Alteração à política de privacidade 

A qualquer momento e sem aviso, a InAcoustics reserva-se ao direito de alterar os conteúdos 
e as condições de utilização do website. 

A presente política, que deverá ler atentamente, poderá ser alterada, considerando-se que as 
alterações entram em vigor a partir da data da sua colocação neste website, fazendo-se 
expressa referência à data de atualização. O utilizador deverá visitar frequentemente esta 
área no sentido de se manter informado sobre a Política de Privacidade em vigor. 
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