O CPA, encontra-se empenhado em proteger a privacidade dos titulares dos dados, tendo para o
efeito elaborado a presente Política de Privacidade para o fórum CPA, com o objetivo de dar a
conhecer o seu compromisso e respeito para com as regras relativas à privacidade e à proteção de
dados pessoais que recolhe e trata no âmbito da legislação de proteção de dados pessoais.
O CPA tem fornecedores de serviços que podem ter acesso total ou parcial dos seus dados
pessoais, nos termos permitidos pela lei. Estas entidades estão obrigadas nos termos dos contratos
celebrados, a guardar sigilo e a garantir a segurança dos seus dados, não os podendo utilizar para
quaisquer outros fins que não a gestão dos serviços prestados ao CPA.
O FÓRUM CPA recolhe dois tipos de informação: informação pessoal e informação anónima. A
informação anónima ocorre enquanto o utilizador visita o fórum. A informação pessoal é fornecida
voluntariamente pelo utilizador aquando do registo facultativo. Todos os dados recolhidos são
processados de forma automática sendo que a informação enviada pelos utilizadores é encriptada
e gerida com segurança avançada.
Os dados dos utilizadores que o CPA dispõe no fórum são: Nome e correio eletrónico.
Os dados recolhidos têm como finalidades: a identificação dos membros da comunidade/ utilizador,
a identificação da responsabilidade de comentários e ações na comunidade, gestão de registos,
gestão de tópicos e temas, gestão de preferências e autores.
O CPA utilizará os seus dados pessoais unicamente para o manter informado sobre as ações que
desenvolve e dos benefícios que tem para oferecer.
O CPA não comunicará os seus dados a parceiros a menos que tenha dado o seu consentimento
para o fazer.
Poderá a qualquer momento opor-se a este tipo de tratamento dos seus dados pessoais de forma
fácil através dos canais habituais de contato com o CPA
- telefone: 218983137
- carta: Estrada de São Marcos, n.º 33, São Marcos, 2735-521 Agualva, Cacém
- e-mail: geral@pa-autocaravanas.com

