
Termos de Uso e Política de Privacidade 

Esta política de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos através 

do site www.farmaciasalia.com . 

Responsável pelo tratamento de dados 

A Farmácia Sália, com sede na Praça do Bocage, nº 89 a 99, 2900-216, Setúbal, 

Portugal, com o e-mail fsalia.clientes@gmail.com e fsalia.clientes@netcabo.pt, NIF 

508724759, é a entidade responsável pela recolha e tratamentos dos seus dados. 

 Caso desejem, os clientes poderão em qualquer momento exercer o direito de 

acesso, alteração, atualização e eliminação dos seus dados, previsto na lei de 

Proteção de Dados de Carácter Pessoal. 

A proteção, segurança e privacidade dos seus dados pessoais é muito importante 

para a Farmácia Sália. 

Como é que recolhemos os seus dados? 

Os dados serão recolhidos exclusivamente se preencher alguns dos 

formulários do nosso site. 

Que dados são recolhidos? 

Os dados recolhidos são exatamente aqueles descritos em cada 

formulário. 

Carácter obrigatório dos Dados Solicitados 

Os dados que constam no registo de cliente que estejam identificados com um 

asterisco (*), serão de preenchimento obrigatório para cumprir a finalidade 

estabelecida. Como tal, se o utilizador não facultar os mesmos, a Farmácia Sália 

não poderá atender ao pedido deste. 

Como é que mantemos os seus dados 
seguros? 

Todos os dados recolhidos são encriptados através da utilização de um 

certificado de segurança - SSL. Os dados são armazenados numa base de 

dados e utilizados exclusivamente pela Farmácia Sália. Procedemos 

permanentemente à monitorização dos acessos aos sistemas de 

tecnologias da informação tendo em vista prevenir, detetar e impedir o 

uso indevido dos seus dados pessoais. 

Partilha dos seus dados pessoais 

A Farmácia Sália não partilha, em momento algum, os dados pessoais dos 

seus clientes com terceiros. 

Finalidades do Tratamento 

Os dados pessoais que tratamos através desta página serão unicamente utilizados 

para as seguintes finalidades: 
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1. Comunicação com clientes e esclarecimento de dúvidas; 

2. Processamento de pedidos de informação; 

3. Comunicações de marketing direto (caso tenha consentido no tratamento 

dos seus dados pessoais para esta finalidade); 

4. Solicitação de serviços/produtos; 

Período de conservação de dados pessoais 

Conservamos os seus dados apenas durante o período que for necessário no 

âmbito da finalidade para a qual estes foram recolhidos. 

Decisões individuais automatizadas/criação 

de perfis   

Não realizamos decisões individuais automatizadas. Em caso de necessidade, 

poderemos tratar os seus dados para avaliar determinados aspetos pessoais 

(criação de perfis). Em particular, poderemos, em caso de necessidade, utilizar 

ferramentas de avaliação para proporcionar-lhe informação apropriada e 

aconselhamento sobre produtos. Estas permitem-nos conceber os nossos produtos, 

comunicações e publicidade para ir ao encontro das suas necessidades.   

Como é que pode alterar o seu 
consentimento ou apagar os seus dados? 

A qualquer momento, poderá enviar um email para a Farmácia Sália com 

o seu pedido de remoção e responderemos de imediato. 

Hiperligações 

Algumas áreas do nosso Site contêm links para websites de terceiros. Estes 

websites estão abrangidos por outras políticas de privacidade. Não somos 

responsáveis pelo funcionamento desses websites, incluindo a forma como dados 

pessoais são tratados por terceiros. Se pretender enviar informação a (ou através 

de) esses websites de terceiros, recomendamos que verifique as respetivas políticas 

de privacidade antes de enviar informação que poderá ser associada a si enquanto 

pessoa singular.   

Uso de "cookies" 

A política de Cookies encontra-se disponível no website.  

Alterações à Politica de Privacidade 

Ocasionalmente, a Farmácia Sália atualizará esta Política de Privacidade. 

Solicitamos-lhe que reveja periodicamente este documento para se manter 

atualizado. 

Como pode contactar-nos? 

 Poderá contactar-nos pelo email: fsalia.clientes@netcabo.pt e 

responderemos com a máxima brevidade possível. 
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