1. A NOSSA POLÍTICA
Todo o utilizador tem o direito à protecção dos seus dados pessoais. A LOW COST
ESTACIONAMOS POR SI, LDA., respeita o direito dos utilizadores à informação
sobre a recolha e tratamento dos seus dados pessoais. A LOW COST
ESTACIONAMOS POR SI, LDA., garante que os dados pessoais são tratados de uma
forma correta e lícita, em conformidade com as boas práticas. Este site foi concebido
para que a recolha e utilização dos seus dados pessoais seja a necessária para o
efeito e não exceda o intuito original para o qual foram recolhidos.

2. TRATAMENTO E DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Os seus dados pessoais são recolhidos e tratados pela LOW COST ESTACIONAMOS
POR SI, LDA., apenas para fins estritamente ligados ao uso deste site, seus serviços
e à aquisição de produtos. No entanto, os seus dados pessoais podem também ser
utilizados para outras operações de processamento que estejam enquadradas dentro
dos limites legais.
Os seus dados pessoais poderão ser divulgados a terceiros que prestem serviços
específicos, como entidades externas contratadas pela LOW COST ESTACIONAMOS
POR SI, LDA. Qualquer divulgação será realizada sem ultrapassar o propósito para o
qual os seus dados pessoais foram recolhidos e posteriormente tratados.
Adicionalmente, os seus dados pessoais poderão ser divulgados a terceiros, para:
- cumprir leis aplicáveis;
- responder a inquéritos judiciais e governamentais;
- estar em conformidade com processos legais válidos;
- proteger os direitos ou propiedade da LOW COST ESTACIONAMOS POR SI, LDA.
Acima de tudo, os seus dados pessoais não serão divulgados a terceiros sem ser
informada ou sem o seu consentimento, quando este for exigido por lei.

3. PROTEÇAO DE DADOS PESSOAIS
Os dados recolhidos sobre o Cliente destinam-se ainda ao cumprimento das obrigações
legais e a utilização nas relações contratuais com Seguradoras, Bancos e outras
Instituições, comprometendo-se a Empresa a guardar sigilo sobre todos os dados,
reservando o acesso aos mesmos exclusivamente ao necessário para sua atividade
normal. Ao respetivo titular são assegurados, nos termos da Lei 67/98, de 26 de
Outubro, (lei de Proteção de Dados Pessoais) o direito de aceso e de retificação dos
mesmos.
De acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 e a Lei Orgânica 3/2018, de 5 de
dezembro, sobre Proteção de Dados Pessoais e garantia de direitos digitais, é
informado que os seus dados pessoais serão incorporados num processamento de
dados cujo objetivo é a gestão do serviço contratado pela Empresa. A legitimação
baseia-se no consentimento do Cliente e para a execução deste Contrato. Podem ser
destinatários outros órgãos da Administração do Estado, da Comunidade Autónoma da
Maia ou do Concelho onde se encontram os escritorios do Parque de Estacionamento,
Park and Fly Faro. O cliente pode exercer os seus direitos de acesso, retificação,

supressão, oposição e limitação ao tratamento, mediante envio de pedido escrito para:
cliente@lowcostparking.pt ou na Avenida do Aeroporto, nº 314, 4470 - 573 Maia.

4. COOKIES
A LOW COST ESTACIONAMOS POR SI, LDA., utiliza sistemas automáticos de
recolha de dados como cookies.
O QUE SÃO COOKIES?
“Cookies” são pequenas etiquetas de software que são armazenadas no seu
computador através do navegador (browser), retendo apenas informação relacionada
com as suas preferências, não incluindo, como tal, os seus dados pessoais.
PARA QUE SERVEM OS COOKIES?
Os cookies servem para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de
utilizações dos seus websites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente,
eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.
COMO PODE GERIR OS COOKIES?
Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies,
nomeadamente através da selecção das definições apropriadas no respectivo
navegador. Pode configurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu
browser.
Note-se, no entanto, que, ao desactivar cookies, pode impedir que alguns serviços da
web funcionem correctamente, afectando, parcial ou totalmente, a navegação no
website.

5. LEGISLAÇÃO
O tratamento de dados pessoais pela LOW COST ESTACIONAMOS POR SI, LDA.,
será realizado em conformidade com a Lei Portuguesa em vigor. Os contratos de
compra e venda de produtos através deste site são regulados pela Lei Portuguesa.

6. AVISOS, MODIFICAÇÕES E CANCELAMENTO DE SERVIÇOS
A LOW COST ESTACIONAMOS POR SI, LDA., pode alterar ou actualizar a qualquer
momento a totalidade ou partes desta Política de Privacidade, mesmo que não seja
exigido pela legislação e regulamentação aplicáveis. Todas as alterações e
actualizações entrarão em vigor após a sua publicação nesta parte do site. Desta
forma, deve aceder regularmente a esta secção do site, a fim de ver a versão
actualizada da nossa Política de Privacidade.

7. DIREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL

Todos conteúdos presentes neste site são propriedade exclusiva da LOW COST
ESTACIONAMOS POR SI, LDA.: textos, imagens, ou qualquer outro tipo de
informações que não provenham de terceiros. Desta forma estão protegidos pelo
Código do Direito de Autor. A LOW COST ESTACIONAMOS POR SI, LDA. reservase ao direito de, a qualquer momento, introduzir alterações nestes conteúdos, não
tendo obrigação de efectuar qualquer comunicação prévia aos utilizadores.

8. CONTEÚDO DE TERCEIROS
Este site pode conter links para sites de terceiros ("sites vinculados"). Os sites
vinculados não estão sob o controle da (nome da empresa), não sendo a (nome da
empresa) responsável pelo conteúdo de qualquer Site Vinculado.

