Política de Privacidade
Dados pessoais
De acordo com a Política geral de proteção de dados (RGPD) da UE, dados pessoais são definidos
como:
“Qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (” titular da
informação “); uma pessoa singular identificável é aquela que pode ser identificado, direta ou
indiretamente, em particular por referência a um identificador, como um nome, um número de
identificação, dados de localização, um identificador online ou a um ou mais fatores específicos
do físico, fisiológico, identidade genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa
natural “.
Como utilizamos a sua informação
A informação pessoal, tal como nome, email, morada, número de telemóvel, número de
identificação fiscal, entre outros, recolhida nos formulários de inscrições/submissão de resumos
pela empresa NorahsEvents, será utilizada única e exclusivamente para fins de comunicações
relacionadas com os eventos/serviços requeridos.
Por que é que a NorahsEvents precisa de recolher e armazenar dados pessoais ?
Para que lhe possamos fornecer determinado serviço, precisamos de recolher dados pessoais
com a única finalidade de melhor poder prestar esse serviço. Estamos empenhados em garantir
que recolhemos somente a informação necessária para o bom funcionamento dos serviços que
prestamos e que a recolha de dados não seja, de forma alguma, uma invasão de privacidade.
Em relação a ser contactado para fins de divulgação de eventos: a NorahsEvents não divulgará
eventos da sua área de especialidade a menos que demonstre clara vontade de o receber.
Os seus dados pessoais serão partilhados com alguém ?
Por norma, a NorahsEvents não necessita de divulgar os seus dados a terceiros. Exceto casos em
que é extremamente necessário fazê-lo, como partilhar com as entidades organizadoras dos
eventos e entidades subcontratadas, quando os dados são obrigatórios para a execução dos
serviços finais. Qualquer terceiro com o qual possamos compartilhar os seus dados, é obrigado
a mantê-los de forma segura e a usá-los apenas para executar o serviço. Em qualquer outra
situação não prevista, em que seja necessário partilhar dados com terceiros, só o faremos uma
vez que tenhamos o seu consentimento, a menos que sejamos legalmente obrigados a fazer o
contrário.
Como é que utilizamos os dados pessoais que recolhemos sobre si ?
A NorahsEvents irá processar (recolher, armazenar e utilizar) as informações que forem
fornecidas de uma forma compatível com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
da UE. Ou seja, iremos manter as suas informações atualizadas e precisas, mantendo-as na nossa
base de dados durante o tempo que for necessário para cumprir as finalidades descritas na
presente política de privacidade, exceto se um período de armazenamento da informação mais
longo for imposto por lei.

Quando é que iremos entrar em contacto?
A empresa NorahsEvents irá entrar em contacto sempre que esse contacto for necessário para
a boa prestação do serviço. Exemplos de possíveis comunicações: confirmação de
inscrição/receção resumo científico; informação relevante e pertinente sobre o evento que se
inscreveu; envio de certificados, outras comunicações que sejam sempre relevantes,
justificáveis e pertinentes para o evento em questão.

Posso saber os dados pessoais que a organização mantém sobre mim?
Quando se regista na nossa plataforma é criado um utilizador e enviado um login e password.
Ao aceder à sua área pessoal tem acesso a todos os dados que a NorahsEvents guarda sobre si.
No entanto, a seu pedido, a NorahsEvents enviará a informação que tem sobre si e como os seus
dados são processados. Para isso terá que nos contactar através de: eventos@norahsevents.pt
a solicitar essa informação e enviar uma prova de identificação (CC; Carta de condução, cédula
profissional, entre outros…)

Informação sobre os cookies e geral funcionamento do website:
Tal como outros websites, coletamos e utilizamos informação contida nos anúncios. A
informação contida nos anúncios, inclui o seu endereço IP (Internet Protocol), o seu ISP (Internet
Service Provider, como o Sapo, Clix, ou outro), o browser que utilizou ao visitar o nosso website
(como o Internet Explorer ou o Firefox), o tempo da sua visita e que páginas visitou dentro do
nosso website.
Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências pessoas quando
visita o nosso website.
Você detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou efetuando
alterações nas ferramentas de programas Anti-Virus, como o Norton Internet Security. No
entanto, isso poderá alterar a forma como interage com o nosso website, ou outros websites.
Isso poderá afetar ou não permitir que faça logins em programas, sites ou fóruns da nossa e de
outras redes.
O Software do nosso fornecedor de website possui ligações para outros sites, os quais, a nosso
ver, podem conter informações / ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa política
de privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir do
nosso deverá ler a politica de privacidade do mesmo.
Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo presente nesses mesmos
sites.

Esta política de privacidade poderá sofrer alterações sem aviso prévio. Deste modo,
recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com regularidade de forma a estar
sempre atualizado.

