
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
 
O IPTrans assegura o respeito pela sua privacidade. 
 
Este documento descreve as práticas adotadas pelo IPTrans no tratamento de dados pessoais 
disponibilizados através deste site pelos seus utilizadores. 
 
 
Recolha de Dados Pessoais 
 
O site do IPTrans não recolhe, de forma automática, qualquer tipo de informação que 
identifique os seus utilizadores. 
 
A disponibilização de dados pessoais por parte dos utilizadores é voluntária e apenas solicitada 
para efeito de pré-inscrição nas nossas ofertas educativas/formativas e/ou submissão de um 
pedido de contacto. 
 
 
Finalidade de Dados Pessoais 
 
Os dados pessoais disponibilizados pelos utilizadores, através do formulário de pré-inscrição, 
serão utilizados para contactar o candidato ou o encarregado de educação com a finalidade de 
agilizar o processo de formalização da inscrição. Poderão também ser parcialmente utilizados 
para consulta estatística. 
 
Os dados pessoais disponibilizados pelos utilizadores, através do formulário de contacto, serão 
utilizados exclusivamente para contactar o utilizador com a finalidade de responder à sua 
solicitação. 
 
 
Tratamento de Dados Pessoais 
 
A informação disponibilizada pelos utilizadores será tratada em conformidade com o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 
O acesso aos dados pessoais dos utilizadores está limitado às pessoas habilitadas para o seu 
tratamento, no âmbito das suas funções, e não será partilhado com terceiros, excetuando-se 
as entidades financiadoras do IPTrans para cumprimento legal de requisitos. 
 
 
Armazenamento de Dados Pessoais 
 
Os dados pessoais recolhidos serão armazenados até que seja alcançado o fim para que se 
destinam ou durante o período máximo de tempo permitido por lei. 
 
 
Direitos do Utilizador 
 
Sem prejuízo das obrigações legais inerentes à atividade do IPTrans, o utilizador poderá, a 
qualquer momento, exercer o direito de alteração ou eliminação dos dados pessoais que 
disponibilizou, bem como o direito de oposição ao tratamento dos mesmos. 



Para o exercício dos seus direitos, solicita-se que contacte o IPTrans através do endereço de 
correio eletrónico iptrans@iptrans.com.pt. 
 
 
Cookies 
 
O site do IPTrans não cria qualquer tipo de cookie nos dispositivos dos seus utilizadores. 
 
 
Ligações Externas 
 
O site do IPTrans inclui ligações a sites de terceiros, cujas práticas de privacidade não são da 
responsabilidade do IPTrans, pelo que se recomenda a consulta prévia das respetivas políticas 
de privacidade. 
 
 
Alterações à Política de Privacidade 
 
O IPTrans reserva-se o direito de alterar a presente política de privacidade a qualquer 
momento, sem aviso prévio e com efeitos imediatos. 
 
A utilização deste site pressupõe a aceitação dos presentes termos. 
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