POLÍTICA DE PRIVACIDADE

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), sobre a proteção de dados
pessoais, informamos de que os dados pessoais que nos forneceu estarão sujeitos a um
processamento automatizado e se tornarão parte dos nossos arquivos, da Center2work, lda com
endereço no Porto, na Rua Gonçalo Cristóvão, 185 – 7º.
Ao fornecer quaisquer dados pessoais, o titular dos mesmos está a prestar livremente o seu
consentimento explicito para que os dados pessoais submetidos possam ser tratados para as
finalidades e nos termos descritos nesta Politica e em conformidade com as leis e regulamentos
em vigor relacionados com dados pessoais.
De acordo com o regulamento aplicável, o processamento automatizado de dados pessoais tem
o objetivo de assegurar o envio, por meios tradicionais e eletrónicos, de informações sobre os
nossos serviços, e qualquer outro serviço relacionado com a atividade da Center2work que
possamos considerar de interesse.
O usuário concorda em fornecer à Center2work dados verdadeiros, precisos, completos e atuais,
e comprometer-se a comunicar-nos qualquer modificação sendo o único responsável pela
veracidade dos mesmos.
A Center2work garante a adoção das medidas técnicas e organizacionais necessárias para
garantir a confidencialidade, integridade e segurança dos dados pessoais que evitem a sua
perda, alteração, tratamento ou acesso não autorizado. Para este fim, e em conformidade com
as disposições do RGPD, a Center2work informa que preparou as condições de modo a garantir
que as medidas de segurança são contempladas e que todas as pessoas que trabalham para a
Center2work e que têm acesso a dados pessoais são obrigadas a cumprir.
Todas as pessoas que forneceram os seus dados pessoais à Center2work, poderão contatar-nos,
para exercer seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição em relação aos seus
dados. Por esta razão, se desejar exercer algum destes direitos, deve escrever para o
Responsável da Proteção de Dados da Center2work, na Rua Gonçalo Cristóvão, 185 – 7º., Porto

AVISO LEGAL
Em conformidade com o dever de informação contida na legislação em vigor, o proprietário
deste domínio é a Center2work, com endereço na Rua Gonçalo Cristóvão, 185 – 7º., 4000 – 269
Porto. Email de contato: geral@center2work.com

