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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

CONFRARIA DOS ENÓFILOS DO VINHO DE CARCAVELOS 

Quem somos 

A “Confraria de Enófilos do Vinho de Carcavelos” foi constituída em 15.04.2009 
tendo realizado a primeira reunião do seu órgão deliberativo [Capítulo Geral ] em 
22.09.2009 

A “Confraria de Enófilos do Vinho de Carcavelos” é uma associação de direito 
privado e sem fins lucrativos. Os associados denominam-se por “ Confrades” e 
considera-se o S. Martinho como patrono da CONFRARIA. 

A CONFRARIA tem a sua sede na Rua Cândido dos Reis, nº 51, em Oeiras e a sua 
área de acção tem especial abrangência nos concelhos de Oeiras e Cascais. 

Os objectivos definidos para a “Confraria de Enófilos do Vinho de Carcavelos” e que 
estão subjacentes à elaboração dos seus Planos anuais de actividades são os 
seguintes: 

a) Estudo, promoção, divulgação, valorização e defesa do ”Vinho de Carcavelos 
D.O.C”. 

b) Organização de certames, provas de vinhos, concursos, exposições e realização 
de actividades culturais, sociais e lúdicas; 

c) Fomentar a investigação no domínio da História e da Ciência, relativamente ao 
Vinho de Carcavelos; 

d) Promover o Vinho Carcavelos genericamente (não exclusivamente a marca Villa 
Oeiras), 

Principal actividade desenvolvida 

Mercê do incondicional apoio recebido da CMO, tem hoje a Confraria: 

a) Uma “ Wine shop, por efeito de contrato de comodato celebrado com a Câmara 
Municipal de Oeiras;  

b) A possibilidade de gestão de eventos nas Adegas geridas pela CMO; 

c) Condições especiais de compra do vinho produzido pela CMO. 

 

URL do site da	  Confraria de Enófilos do Vinho de Carcavelos: 
http://confrariadovinhodecarcavelos.pt 

DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais recolhidos pela Confraria de Enófilos do Vinho de Carcavelos - 
designadamente pela sua loja online - dos utilizadores e dos visitantes do site 
poderão incluir nome, endereço de email, preferências pessoais da conta; dados 
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transacionais, como informação de compras; e dados técnicos, como a informação 
sobre cookies. 

Tais dados serão sempre recolhidos apenas após o explícito consentimento dado 
pelo utilizador e não são criados só pela interacção dos utilizadores com o site. Deve 
referir-se que os dados pessoais são criados mediante processos técnicos como os 
formulários de contacto, comentários, cookies, dados analíticos, e incorporação de 
terceiros. 

Por omissão, a plataforma do site da Confraria não recolhe quaisquer dados 
analíticos pessoais dos visitantes e apenas recolhe os dados disponíveis no perfil do 
utilizador de utilizadores registados.  

Formulários de contacto 

A informação recolhida poderá ser guardada durante um certo período de tempo 
para fins de apoio ao cliente, mas não será nunca utilizada para efeitos de 
marketing. 

Cookies 

Se deixar um comentário no nosso site pode optar por guardar o seu nome, 
endereço de email e site nos cookies. Isto é para sua conveniência para não ter de 
preencher novamente os seus dados quando deixar outro comentário. Estes cookies 
durarão um ano. 
Se visitar a página de início de sessão, será configurado um cookie temporário para 
determinar se o seu navegador aceita cookies. Este cookie não contém dados 
pessoais e será eliminado ao fechar o seu navegador. 
Ao iniciar a sessão, serão configurados alguns cookies para guardar a sua 
informação de sessão e as suas escolhas de visualização de ecrã. Os cookies de 
início de sessão duram um ano. Se seleccionar "Lembrar-me", a sua sessão irá 
persistir durante duas semanas. Ao terminar a sessão, os cookies de início de 
sessão serão removidos. 
Se editar ou publicar um artigo, será guardado no seu navegador um cookie 
adicional. Este cookie não inclui dados pessoais apenas indica o ID de conteúdo do 
artigo que acabou de editar. Expira ao fim de 1 dia. 

Conteúdo incorporado de outros sites 

Os artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado (por exemplo: vídeos, 
imagens, artigos, etc.). O conteúdo incorporado de outros sites comporta-se tal como 
se o utilizador visitasse esses sites. 
Este site pode recolher dados sobre si, usar cookies, incorporar rastreio feito por 
terceiros, monitorizar as suas interações com o mesmo, incluindo registar as 
interações com conteúdo incorporado se tiver uma conta e estiver com sessão 
iniciada nesse site. 

Com quem são partilhados os seus dados 

Nesta secção deverá nomear e listar todos os terceiros com quem partilha os dados 
do site, incluindo parceiros, serviços na nuvem, processadores de pagamentos e 
fornecedores, definir quais os dados partilhados e porquê. Coloque uma ligação para 
as políticas de privacidade desses terceiros, sempre que possível. 

Por omissão, a plataforma do site não partilha quaisquer dados pessoais com 
ninguém. 

Por quanto tempo são retidos os seus dados 
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Se deixar um comentário, o comentário e os seus metadados são guardados 
indefinidamente. Isto acontece de modo a ser possível reconhecer e aprovar 
automaticamente quaisquer comentários seguintes, em vez de os colocar numa fila 
de moderação. 
Para utilizadores que se registem no nosso site, guardamos a informação pessoal 
fornecida no seu perfil de utilizador. Todos os utilizadores podem ver, editar, ou 
eliminar a sua informação pessoal a qualquer momento (com a excepção de não 
poderem alterar o nome de utilizador). Os administradores do site podem também 
ver e editar essa informação. 

Que direitos tem sobre os seus dados 

Se tiver uma conta neste site, ou deixou comentários, pode pedir para receber um 
ficheiro de exportação com os dados pessoais guardados sobre si, incluindo 
qualquer dado pessoal que indicou. Também pode solicitar que os dados guardados 
sejam eliminados. Isto não inclui qualquer dado pessoal que seja obrigatório manter 
para fins administrativos, legais ou de segurança. 

Para onde são enviados os seus dados 

A lei de protecção de dados europeia, requer que os dados sobre residentes 
europeus que sejam transferidos para fora da União Europeia, sejam tratados com 
as mesmos padrões como se estivessem na Europa. Por isso, para além de listar 
para onde os dados vão, deve descrever como assegura esses padrões são 
garantidos por si ou por um fornecedor terceiro, quer seja por um acordo como um 
Escudo de Privacidade, cláusulas modelo nos seus contratos ou regras corporativas 
vinculativas. 

Os comentários dos visitantes podem ser verificados através de um serviço 
automático de detecção de spam. 

As suas informações de contacto 

Encarregado da Protecção de Dados:  

Manuel José Pimenta de Castro Machado 

Rua Cândido dos Reis nº 51, Oeiras. 

Telefone: 912570628 

Email: mpcmachado275@gmail.com 

Informações adicionais 

Se utilizar o seu site para fins comerciais e se envolver em recolha ou 
processamento de dados pessoais mais complexos, deve indicar essa informação na 
sua política de privacidade além da informação previamente discutida. 

Como são protegidos os seus dados 

Medidas tomadas para proteger os dados dos utilizadores: medidas de segurança 
como autenticação de dois factores e instrução de profissionais em protecção de 
dados.  

Procedimentos previstos perante uma violação de dados 
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Procedimentos previstos para lidar com violação de dados, tanto potenciais quanto 
reais: sistemas de relatórios internos e mecanismos de contacto. 

 

LOJA ONLINE 

O que recolhemos e armazenamos 

Enquanto você visita o nosso site e, em particular a nossa loja, vamos registar: 

• Produtos que visualizou: utilizaremos isto, por exemplo, para mostrar produtos que 
tenha visto recentemente 

• Localização, endereço IP e tipo de navegador: utilizaremos para estimativa de impostos 
e transporte 

• Morada de envio: iremos pedir-lhe para, por exemplo, estimar os custos de transporte 
antes de efectuar uma encomenda! 

Também utilizamos cookies para manter o conteúdo do carrinho enquanto navega no nosso 
site. 
 
Quando você compra na nossa loja, vamos pedir-lhe para fornecer informações, incluindo o 
seu nome, endereço de facturação, endereço de envio, endereço de email, número de 
telefone, cartão de crédito/detalhes de pagamento e informações de conta opcional, como 
utilizador e password. Utilizaremos essas informações para fins, tais como: 

• Enviar-lhe informações sobre a sua conta e encomenda 

• Responder aos seus pedidos, incluindo reembolsos e queixas 

• Processamento de pagamentos e prevenção de fraude 

• Configure a sua conta para a nossa loja 

• Cumprir todas as obrigações legais que temos, como o cálculo de impostos 

• Melhorar as ofertas da nossa loja 

• Enviar-lhe mensagens de marketing, se desejar recebe-las 
Se criar uma conta, guardamos o seu nome, morada, email e número de telefone, que serão 
utilizados para preencher os seus dados nas próximas encomendas. 
Em geral, armazenamos informações sobre si enquanto precisamos desses dados para os 
motivos que os colectamos, e não somos obrigados, por lei, a continuar a mantê-los. Por 
exemplo, armazenaremos informações por 5 anos para fins fiscais e contabilísticos. Isso 
inclui o seu nome, endereço de email, morada de facturação e envio. 
Guardamos comentários ou avaliações. 

Quem na nossa equipa tem acesso 

Os membros da nossa equipa têm acesso à informação que nos fornece. Por exemplo, os 
administradores e gestores de loja podem aceder a: 

• Informações da encomenda, o que comprou, quando comprou e para onde será enviar, 
e 

• As informações do cliente como o nome, email e morada de facturação e envio. 
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Os membros da nossa equipa têm acesso a esta informação para satisfazer encomendas, 
processar devoluções e apoio ao cliente. 

O que partilhamos com outros 

Partilhamos informações com terceiros que nos ajudam a processar as suas 
encomendas;  

Pagamentos por: 

Transferência bancária 

Pagamento por MB WAY  


