Política de privacidade:
Com a intenção de melhorar o seu serviço, os Peregrinos da Europa, Lda., mantém uma base de dados com o
registo dos seus clientes. Os dados presentes nesta base de dados são unicamente os dados prestados pelos
prórios na altura do seu registo, sendo recolhidos e processados automaticamente, nos termos aprovados pela
Comissão Nacional de Protecção de Dados, pelos lPeregrinos da Europa, Lda., entidade responsável pelo
correspondente ficheiro.
Os dados presentes no registo destinam-se à gestão de clientes e serviços dos Peregrinos da Europa, Lda., bem
como a acções de Marketing. Assim todos os dados do seu registo são inteiramente confidenciais e serão
utilizados exclusivamente para lhe fazer chegar as nossas novidades, servi-lo da melhor forma possível e criar
ofertas que se adaptem aos seus interesses. Esses dados nunca serão cedidos a terceiros.
Nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, é garantido aos clientes o acesso aos seus dados podendo
solicitar por escrito junto dos Peregrinos da Europa, Lda. a sua actualização, correcção ou eliminação.
Nenhuma entidade externa aos Peregrinos da Europa, Lda. tem acesso ou pode consultar a Base de Dados.
A recolha de dados de identificação do utilizador poderá ser efetuada via Internet (no próprio site), telefone
(através da nossa linha de atendimento) ou através de impressos. Toda a recolha de dados operará de acordo
com as mais estritas regras de segurança.
Todos os colaboradores da entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais estão abrangidos por um
dever de sigilo e confidencialidade relativamente aos dados que tenham acesso no âmbito das operações de
introdução de dados na respetiva base informática, estando devidamente informados da importância do
cumprimento desse dever legal de sigilo sendo-lhes exigida a correspondente responsabilidade.
Para aceder, alterar ou eliminar os seus dados poderá utilizar a linha telefónica 253603470, ou o nosso email
grupos@peregrinosdaeuropa.pt, mencionando a sua identificação (nome, apelido e e-mail).

