
 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E AUTORIZAÇÃO PARA O USO DOS DATOS POR PARTE DE  
 
A proteção de dados é uma questão de confiança e sua confiança é importante para nós. Para que você se sinta 
seguro ao visitar nossos sites, o processamento de seus dados pessoais é feito através do cumprimento estrito das 
disposições legais. Neste sentido, queremos informá-lo sobre o nosso sistema de compilação e uso de dados. A 
seguinte descrição da nossa política de privacidade explica quais as informações que são registradas em nossos sites 
e quais desses dados são processados e utilizados como e quem pode ir em caso de dúvidas ou solicitações. 
 
1. INSTITUIÇÃO E DIREITOS RESPONSÁVEIS DO AFECTADO 
 
A instituição responsável pela compilação, processamento e utilização dos seus dados pessoais será do International 
Group  comunicação com todo Sensual Descrição como uma instituição responsável pode ser desenvolvida através 
dos detalhes de contato abaixo mencionados: 
- Correio postal para a Sensual Descrição  Portugal – Espanha. 
- Telefone: +  
- E-mail: FALE CONOSCO 
Email: sensulalidadedescricao@gmail.com    
Você receberá informação de forma gratuita e em todos os momentos em seus dados armazenados em nosso 
sistema e fazer valer os seus direitos para corrigir, bloquear, apagar ou portar seus dados. Para este fim, solicitamos 
que você use os dados de contato mencionados acima. 
Se você deseja revogar, no todo ou em parte o direito de Sensual Descrição  para coletar, processar ou usar seus 
dados de acordo com estas disposições da Política de Privacidade, por favor, envie o seu pedido por e-mail, fax ou 
carta para esses mesmos contactos acima referidos. 
 
2. COMPILAÇÃO, PROCESSAMENTO E UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
Qual é o uso de dados pessoais? 
Os dados pessoais correspondem a informações sobre relações pessoais ou materiais de uma pessoa real 
determinada ou determinável. Este conjunto de informações inclui, por exemplo, seu nome, seu número de 
telefone, seu endereço e todos os detalhes nos comunicou que registrar e criar sua conta de cliente. 
Por que precisamos desses dados? 
A compilação, armazenamento e processamento de seus dados são feitos para processar sua compra, incluindo 
eventuais garantias, ajustando nossos serviços aos seus interesses. Seus dados pessoais serão transmitidos a 
terceiros somente se estiverem protegidos por lei, bem como para processar contratos ou por motivos de 
faturamento, para fins de marketing ou quando você tiver consentido anteriormente. A título de exemplo, no 
âmbito da execução da encomenda, os prestadores de serviços por nós contratados (por exemplo, empresas de 
transporte e logística, bancos, etc.) receberão os dados necessários para processar a encomenda e executar a 
encomenda. Nossos prestadores de serviços podem usar os dados transmitidos dessa maneira apenas para cumprir 
a tarefa que lhes foi confiada. 

Com quem partilhamos esta informação? 
Os dados pessoais só são transmitidos a terceiros na medida em que isso seja legalmente permitido, incluindo o 
propósito de processar o contrato ou faturamento, para fins de marketing ou se você já tiver dado seu 
consentimento. Os dados transmitidos aos nossos prestadores de serviços neste contexto só podem ser usados por 
eles para cumprir suas obrigações. 
 

A  Sensual Descrição compartilha seus dados pessoais com prestadores de serviços externos que processam dados 
pessoais em nome da Sensual Descrição, por exemplo, para processar cartões de crédito e pagamentos, enviar e 
entregar, hospedar, gerenciar e atender nossos dados, distribuir e-mails, pesquisas e análise, bem como administrar 
determinados serviços e recursos. Ao usar provedores de serviços externos, garantimos que eles tenham as medidas 
técnicas e organizacionais apropriadas para proteger seus dados pessoais. Alguns dos destinatários dos dados com 
os quais a Sensual Descrição compartilha seus dados pessoais podem estar localizados em outros países que não o 
país onde seus dados pessoais foram originalmente coletados. É possível que as leis desses países não ofereçam o 
mesmo nível de proteção de dados em comparação com o país no qual você forneceu seus dados inicialmente. No 
entanto, quando transferimos seus dados pessoais para destinatários em outros países, incluindo os EUA. UU, 
protegeremos os dados pessoais conforme descrito nesta política de privacidade e de acordo com a legislação 
aplicável. 
 

Por quanto tempo mantemos seus dados? 
 

Suas informações pessoais serão mantidas pelo tempo necessário para realizar as finalidades estabelecidas nesta 
política de privacidade (a menos que a lei aplicável requeira um período de retenção mais longo). Em geral, isso 
significa que manteremos seus dados pessoais enquanto você mantiver sua conta da  Sensual Descrição  ou 
permanecer como assinante do Boletim. Para dados pessoais relacionados à compra de produtos, podemos retê-los 
por mais tempo para cumprir as obrigações legais (como as leis fiscais e de vendas e para fins de garantia). 
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2.1. CONTA DE CLIENTE 
Para cada cliente que se registra em nosso site através do "Cadastre-se agora" criar uma conta de cliente, é um 
acesso directo aos dados armazenados em nosso sistema que é protegido por senha. Entre outras coisas, aqui você 
pode ver informações sobre seus pedidos fechados, abertos e enviados recentemente ou gerenciar suas informações 
pessoais e o boletim informativo. 
 
Será obrigatório inserir os seguintes dados para criar uma conta de cliente (dados obrigatórios): 
 
- Seu endereço de correio eletrônico 
 
- sua senha 
 
- Seu nome 
 
- Seu nome 
 
Os endereços de envio da fatura e mercadoria devem ser inseridos somente quando um pedido é feito. Para 
processar seu pedido, precisamos do seu nome, endereço e informações corretas de pagamento. O seu endereço de 
e-mail é necessário para confirmar a entrada de pedidos e transporte, bem como entrar em contato com você por 
qualquer outra razão. Além disso, seu endereço de e-mail é usado como um nome de usuário quando você faz login 
na sua conta de cliente. 

 
2.2 BOLETIM INFORMATIVO 
Para enviar o boletim usamos o endereço de e-mail indicado por si (quando se criar uma conta ou para subscrever a 
newsletter), mas por sua vez, precisamos da sua confirmação de que, como proprietário do endereço de e-mail está 
de acordo com enviando este boletim informativo. 
 
Caso mais tarde você decida não receber mais nosso boletim informativo, poderá revogar seu consentimento a 
qualquer momento sem gerar custos adicionais que devam ser adicionados às tarifas básicas estipuladas. Para este 
fim, é suficiente para comunicar sua pretensão por escrito por qualquer dos meios mencionados parágrafo contato 1 
(EJ e-mail, fax, carta). Naturalmente, em cada email enviado com a newsletter, você encontrará um link para 
cancelar sua assinatura. 
 

3. COOKIES 
 
Aceitar o uso de cookies não representa uma condição necessária para visitar nossos sites. No entanto, é nosso 
dever informá-lo que a funcionalidade do nosso site e do nosso serviço será limitada se você não nos permitir usar 
cookies. 
 
O QUE SÃO COOKIES? 
Cookies são pequenos arquivos que são armazenados no seu computador apoio e manter configurações CERTAS e 
dados CERTAS para trocar os nossos SISTEMA através de seu navegador. Basicamente, ele faz a distinção entre dois 
tipos diferentes de cookies: os cookies de sessão são excluídos quando você fecha o navegador e temporário 
BISCOITOS ESTAR / armazenados em seu computador TEMPO apoio por um período mais longo ou indefinidamente. 
Armazenamento desta informação ajuda pagar nossos sites e as nossas propostas forma personalizada e simplifica 
USE no sentido de que, por exemplo, certos dados você entra CUIDADO E ASSIM NÃO SER ADQUIRIDO 
constantemente. 
COMO PODE O ARMAZENAMENTO DE COOKIES SER EVITADO? 
Você pode configurar seu navegador de forma que os cookies sejam armazenados apenas quando você der o seu 
consentimento e assim impedir que os cookies sejam salvos no futuro. Em geral, na barra de menus do seu 
navegador, você será mostrado através da função de ajuda como você pode fazer para rejeitar novos cookies e 
desabilitar os cookies em operação. 
 



4. ARQUIVOS DE REGISTRO (LOG) 
Ao acessar os sites da Sensual Descrição , o respectivo navegador da web transmite informações sobre o uso que é 
armazenado em arquivos de log chamados de arquivos de log. Jogos de dados armazenados desta forma conter as 
seguintes informações: data e hora de acesso ao site, nome do site aberto, o endereço IP, referrer HTTP (URL de 
onde vieram os vários sites), quantidade de dados transferidos e informações sobre o navegador usado, incluindo 
sua versão. 
 
De Sensual Descrição analisar estes ficheiros de registo, a fim de continuar a melhorar a nossa oferta e lojas Sensual 
Descrição tornar o conteúdo para que a navegação mais confortável para os usuários, bem como para encontrar e 
corrigir erros mais rapidamente e controle os recursos do servidor. 
 
5. ANÁLISE DA WEB 
Para melhorar e otimizar constantemente nossa oferta, usamos tecnologias de rastreamento. Para esse fim, usamos 
os serviços do Google Analytics. Este site usa o Google (Universal) Analytics uma ferramenta de web analytics 
Google Inc. (www.google.com). O Google (Universal) Analytics usa métodos que permitem uma análise do seu uso 
do site, por exemplo, por meio de cookies (arquivos de texto armazenados em seu computador). As informações 
geradas pelo uso do site geralmente são enviadas para um servidor do Google nos Estados Unidos, onde são 
armazenadas. Ao ativar a opção de endereço IP anônimo neste site, o endereço IP será abreviado antes de ser 
transmitida dentro do território dos Estados-Membros da União Europeia ou signatários do Acordo sobre o Espaço 
Económico Europeu. Somente em casos excepcionais, o endereço IP completo será transferido para um servidor do 
Google nos Estados Unidos e será abreviado. O endereço IP anônimo transmitido pelo seu navegador no âmbito do 
Google Analytics não será relacionado a outros dados do Google. 
 
Para impedir que o Google compilar e processar os dados gerados pelos cookies e relacionados ao seu uso do site, 
baixar e instalar os seguintes add-on para o seu navegador, clicando no link (incluindo o seu endereço IP.):  
http://ferramentas.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en         
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