
Política de Privacidade e de Proteção de Dados  

A presente política de privacidade e de proteção de dados diz respeito à forma como               
os dados pessoais que nos facultar serão tratados e guardados pela Barbearia Mota,             
empresa registada em José Mota com o NIF 251902536 e sede na Rua Miguel Bombarda               
n.o47, 4445-509 - Ermesinde, através da sua aplicação para telemóvel Android e IOS.  

Preservação de dados:  

Os dados que nos facultar serão mantidos em segurança devidamente protegidos. 
Esses dados serão preservados de acordo com os normativos existentes ou até retirar o 
seu consentimento, salvo exceções previstas na Lei.  

Base legal:  

Utilizamos o seu consentimento e interesse legítimo como base legal (de acordo com             
as normas definidas no Regulamento Geral de Proteção de dados (RGPD), para armazenar             
e processar as suas informações).  

Se a qualquer altura desejar retirar o seu consentimento ou solicitar o esquecimento             
dos seus dados, por favor contacte-nos, utilizando as informações fornecidas no final desta             
política de privacidade e de proteção de dados.  

Os seus direitos enquanto titular dos dados incluem:  

a) Solicitar a consulta dos dados que nos facultar;  

b) Remover o consentimento que nos deu para a utilização dos seus dados, salvo exceções 
previstas na Lei;  

c) Solicitar o esquecimento permanente dos seus dados, salvo exceções previstas na Lei;  

d) Realizar alterações aos dados que nos facultar;  

e) Apresentar reclamação se considerar que os dados foram utilizados indevidamente.  

Respeitaremos a segurança dos seus dados e não venderemos ou realizaremos 
qualquer outro tipo de permuta comercial dos mesmos. Poderemos recorrer a entidades 
externas para processar os seus dados, mas apenas para os fins identificados nesta política.  

A política de privacidade e de proteção de dados, poderá ser revista e atualizada 
periodicamente.  

Poderemos notificá-lo dessas alterações por email ou via postal.  

Li e concordo com a utilização dos dados pessoais, por mim facultados.  



 


