POLÍTICAS DE PRIVACIDADE | PRIVACY POLICY | POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Todas as informações pessoais recolhidas serão usadas para tornar a sua visita ao nosso website o mais
produtiva e agradável possível. A confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores deste website é
de extrema importância para o Faaron Steakhouse, sendo toda a informação tratada em concordância
com o REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de
2016. O Faaron Steakhouse não exige qualquer informação ao utilizador quando este interage com o seu
website, exceto nas situações devidamente identificadas em que essa informação seja essencial para os
propósitos declarados, estando os dados pessoais protegidos nos termos da lei e não podendo ser
revelados a terceiros. A informação será utilizada unicamente para o fim estabelecido, durante o período
de tempo estritamente necessário e tendo em consideração os propósitos para que foi fornecida. A
informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, email e contacto telefónico.

LIGAÇÕES A WEBSITES DE TERCEIROS.
O Faaron Steakhouse poderá possuir ligações para outros websites, os quais podem conter informações/
ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa política de privacidade não é aplicada a sites de
terceiros, pelo que, caso visite outro website a partir do nosso deverá ler a política de privacidade do
mesmo. Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdos presentes nesses mesmos
websites.

COOKIES
Os «Cookies» são pequenos arquivos armazenados no computador do utilizador através do navegador,
retendo informação relativa às suas preferências. Neste contexto, estão excluídos os dados pessoais.
No caso de não pretender receber cookies ou caso seja pretendido que o navegador o notifique da
existência dos mesmos, utilize as opções no seu navegador de Internet.
No entanto, relembramos que, caso opte pela desativação dos cookies, poderá não conseguir tirar partido
de todas as funcionalidades deste site. A utilização do website www.faaronsteakhouse.com pressupõe a
aceitação deste Acordo de Privacidade. A equipa do Faaron Steakhouse reserva-se ao direito de alterar
este acordo sem aviso prévio. Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade
com regularidade de forma a estar sempre atualizado.
Para questões relacionadas com a proteção de dados pessoais, poderá contactar o Responsável de
Proteção de Dados do Faaron Steakhouse para o seguinte endereço de correio eletrónico:
faaron.steakhouse@hotmail.com
Quaisquer reclamações poderão ser apresentadas diretamente à entidade nacional competente,
nomeadamente à Comissão Nacional de Proteção de Dados (Rua de São Bento, nº 148, 1200-031 Lisboa,
e-mail:geral@cnpd.pt)

