Política de Privacidade
Quinta do Cardo
A Agro Cardo S.A, doravante denominada de Quinta do Cardo está empenhada no respeito
pela privacidade e confidencialidade dos dados pessoais que lhe são disponibilizados e por isso
neste documento encontra informação sobre a forma como os mesmos são tratados em
conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados. Adoptamos medidas
administrativas e tecnológicas para cumprir com o novo Regulamento Geral de Protecção de
Dados.
Onde é feita a captação de dados pessoais?
A Quinta do Cardo procede à captação de dados pessoais de forma indireta através do seu
website no endereço www.quintadocardo.com

Como são captados os dados pessoais?
Os dados pessoais são captados através do website de forma indirecta (através do registo de
acções realizadas pelos visitantes do site que são essencialmente anónimas mas em alguns
casos podem permitir a sua identificação). Na captação indirecta contam-se protocolos de
comunicação electrónica, cookies, endereços embebidos, pixéis transparentes, outros widgets
ou dados de georeferenciação.
O site da Quinta do Cardo utiliza cookies para assegurar uma melhor experiência de utilização
e também cookies de terceiros, como Google para medição e análise de tráfego. Estes cookies
podem armazenar alguma informação que permita identificar um visitante do site. O visitante
pode no entanto configurar o seu programa de navegação na Internet para não aceitar
cookies, caso o pretenda.

Qual o objectivo da captação de dados pessoais?
Os dados pessoais são captados numa óptica de marketing, com consentimento explícito dos
seus titulares, permitindo assim à Quinta do Cardo dar a conhecer os seus produtos, projectos
e outras informações úteis, por email, bem como manter o contacto com estes ao longo do
tempo e enquanto for do interesse de ambas as partes.

Os meus dados serão partilhados com terceiros?
Os dados podem ser partilhados com terceiros, nomeadamente com fornecedores de infraestrutura (servidor/serviço de alojamento web e email) ou outros fornecedores relacionados

com serviços que possamos contratar, bem como para execução dos serviços contratados.
Para além disto os dados poderão ser partilhados com terceiros no caso de alguma parceria
específica que a Quinta do Cardo venha a desenvolver com outro operador de mercado. Nesse
caso todos os titulares dos dados serão oportunamente informados, sendo-lhes dada a
possibilidade de se oporem esta partilha. Os dados poderão ser partilhados com as
autoridades judiciais, fiscais e regulatórias para cumprimento de imposições legais.

Esta política de privacidade pode sofrer alterações?
Sim, consoante a evolução da legislação e da tecnologia é possível que a política de
privacidade vigente seja alterada. Todas as alterações serão reflectidas neste documento
disponível online.

Tem alguma dúvida sobre esta política de privacidade?
Para dúvidas por favor contacte-nos via email através de info@quintadocardo.com

Informação sobre o Controlador dos Dados
Quinta do Cardo
R. D. João V Nº24 Piso -1; E16
1250-091 Lisboa, Portugal
Esta política de privacidade tem como objectivo respeitar o disposto no Regulamento
n.2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016.
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