
 

 
 

 

 

 

 

Privacidade e Segurança 

 

 

1. Política de Privacidade 

 

A Microio – Serviços de Electrónica, Lda., doravante designada por Microio, está empenhada em proteger 

a privacidade do seu site e os dados pessoais que lhe sejam fornecidos pelos utilizadores. Assim, presume-

se que todos os dados pessoais que sejam transmitidos, seja através de correio eletrónico, envio de ficheiros 

ou de outro modo, pelo respetivo titular, este dá, o seu inequívoco consentimento ao respetivo tratamento 

por parte da Microio, concordando com a sua utilização. 

 

Os dados serão utilizados apenas para as finalidades que presidiram à sua transmissão, designadamente, 

sem exclusão de qualquer outra, ao carregamento de saldo no cartão e/ou a subscrição de newsletter. Os 

dados fornecidos serão mantidos pelo período indispensável à concretização da finalidade a que destinam, 

tendo o seu titular o direito de, a qualquer momento, exigir que os mesmos sejam retificados ou eliminados. 

 

Quando o utilizador visitar e subscrever alguma das funcionalidades disponíveis no nosso site, a Microio 

pode ter necessidade de recolher alguns dos seus dados pessoais para lhe poder remeter a informação ou 

esclarecimento solicitado. 

 

Existem outros tipos de informações, não pessoais e não individualizadas, que são registadas apenas para 

manter o site útil e garantir uma boa experiência de navegação. Estas informações são registadas através 

da janela de navegação na Internet, como sejam: o endereço de protocolo de Internet pelo qual os 

utilizadores tiveram acesso ao site, o endereço na Internet do site que o trouxe diretamente ao site, páginas 

do site mais visitadas, tipo de browser ou sistema operativo. 

 

Os menores de dezoito anos deverão obter autorização dos pais ou tutores antes de acederem ou 

disponibilizarem dados pessoais no site. 

 

 

2. Segurança e utilização da informação 

 

 

A Microio compromete-se a assegurar a privacidade dos visitantes do seu site na Internet, não vendendo 

nem alugando a terceiros qualquer dado pessoal enviado pelos seus utilizadores. 

 

Toda e qualquer questão emergente dos Termos e Condições de Utilização do site deve ser dirigida para a 

sede da Microio sita no Miradör Business Center, Rua do Brasil Lote 1 Nº18 Esc. 8-11 – 3800-009 Aveiro. 

 

 

 

 

 

 


