Política de Privacidade
Este website, www.psbraga.com, é propriedade da Secção Concelhia de Braga do
Partido Socialista, com NIF 501312188, e sede na Avenida João XXI, nº 421, Braga;
contactável através dos números de telefone 917275530 ou 253274004 ou através do
email geral@psbraga.com
A Secção Concelhia de Braga do Partido Socialista preocupa-se com a proteção,
segurança e privacidade das suas informações pessoais uma vez que estamos cientes da
confiança que deposita em nós quando nos contacta. A Política de Privacidade,
apresentada abaixo, descreve a informação pessoal que recebemos quando visita o site
psbraga.com e utiliza as suas diferentes funcionalidades, e como guardamos essa

informação.
Esta Política pode ser alterada a qualquer momento, sem aviso prévio. Verifique esta
informação periodicamente para conhecer eventuais alterações. Ao utilizar este website
e as suas diferentes funcionalidades, estará automaticamente a aprovar que concorda
com as práticas descritas na nossa Política.
Informação recolhida

Quando interage connosco através do nosso website podemos recolher dados pessoais
e outras informações conforme descrito abaixo:
- Se desejar subscrever a nossa newsletter, ser-lhe-á solicitado o seu endereço de correio
eletrónico (email). Este endereço será adicionado à nossa base de dados para envio de
newsletters.
- Se nos contactar por via do formulário da página de Contactos, solicitaremos o seu nome
e endereço de email. Estes dados serão usados para dar resposta ao seu pedido de
informação.
- Se desejar inscrever-se como Simpatizante do Partido Socialista, ser-lhe-ão solicitados
um conjunto de dados para preenchimento da ficha de simpatizante. Estes dados serão
usados para inscrevê-lo como simpatizante do PS ficando a fazer parte de uma base de
dados restrita. Ao fazer parte desta base de dados terá acesso a informação privilegiada
sobre as atividades do nosso Partido.

- Caso forneça dados pessoais por uma determinada razão, podemos utilizá-los pelo
motivo para o qual foi fornecido. Por exemplo, se entrar em contacto connosco por email
poderemos utilizar os seus dados para responder à sua pergunta ou resolver o seu
problema. Também podemos utilizar os seus Dados Pessoais, e outras informações
pessoalmente não identificáveis e recolhidas através dos formulários do website, para
nos ajudar a melhorar o conteúdo e as funcionalidades do nosso website. Poderemos
usar essas informações para contactá-lo no futuro e/ou para informá-lo sobre as nossas
atividades que acreditamos serem de seu interesse.
Ao colocar os seus dados nos campos antes mencionados, o utilizador está a consentir
que os dados enviados sejam utilizados em conformidade com os termos acima
indicados.
Cookies

Utilizamos cookies para armazenar informação como, por exemplo, as suas preferências
pessoais quando visita o nosso website. Isto poderá incluir um simples popup ou uma
ligação. No entanto, poderá desligar os cookies nas opções do seu browser ou efetuando
alterações nas ferramentas do programa Antivírus que utiliza. Contudo, ao fazê-lo,
poderá alterar a forma como interage com o nosso website, ou outros websites.
Informação automática

Tal como outros websites, recolhemos e utilizamos informação contida nos registos. A
informação contida nos registos, 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 Google Chrome), o tempo da sua visita e
que páginas visitou dentro do nosso website.

Direito ao Acesso, Alteração, Atualização e Esquecimento de Dados

Os dados fornecidos pelos nossos visitantes não serão cedidos a terceiros nem
serão usados para nenhum fim que não os acima descritos. Não obstante, o portal
da Secção Concelhia de Braga do Partido Socialista pode revelar às autoridades

públicas competentes os Dados Pessoais e qualquer outra informação que esteja em seu
poder ou seja acessível através dos seus sistemas e que seja requerida de conformidade
com as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao caso. Todas estas circunstâncias
serão prévia e devidamente informadas aos Utilizadores pela Secção Concelhia de Braga
do Partido Socialista, nos casos e na forma em que tal seja legalmente exigível.
Caso deseje, pode, em qualquer momento, exercer o seu direito de acesso,
alteração, atualização e eliminação dos seus dados, tal como previsto no
Regulamento Geral de Proteção de Dados, em vigor desde 25 de Maio de 2018.
Pode contactar-nos, a qualquer momento, através do email geral@psbraga.com
Responderemos, procedendo às alterações pedidas, com a maior brevidade
possível. Ao fornecer os seus dados garante e responde, em qualquer caso, pela
veracidade, exatidão, vigência e autenticidade dos Dados Pessoais fornecidos e
compromete-se a mantê-los devidamente atualizados.
Segurança

Assumimos medidas de segurança para proteger os dados pessoais, havendo revisões
internas das nossas práticas de recolha, armazenamento e processamento, bem como
medidas de segurança física para proteger contra o acesso não autorizado a sistemas
onde armazenamos os dados pessoais. No entanto, nenhuma transmissão de Internet ou
e-mail é sempre totalmente segura ou livre de erros. Em particular, e-mails enviados
para, ou a partir dos nossos serviços, podem não ser seguros. Sendo assim, deverá ter
um cuidado especial na seleção das informações que envia por e-mail.
Violação de Privacidade
Nos termos do artigo 34.º do RGPD, a Secção Concelhia de Braga do Partido Socialista
compromete-se a comunicar de forma célere qualquer violação de dados pessoais,
sempre que esta seja suscetível de implicar risco para os direitos, liberdades e garantias
do titular de dados.
Conservação de Dados
Os dados pessoais recolhidos serão conservados durante a existência da Secção
Concelhia de Braga do Partido Socialista, em conformidade com os prazos legais, a
menos que a sua alteração ou exclusão seja solicitada.

Disposições finais

É proibido qualquer uso diferente do estritamente pessoal, nomeadamente a cópia,
distribuição, comercialização, reprodução, transferência ou armazenamento dos
conteúdos deste website sem autorização prévia escrita. Qualquer atividade que se possa
levar a cabo com a informação contida nestas páginas, e que se realize sem autorização
expressa por parte da Secção Concelhia de Braga do Partido Socialista é uma infração
punida pela legislação vigente.

Obrigado por confiar na Secção Concelhia de Braga do Partido Socialista.

