Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais
A partir de 25 de Maio de 2018 passa a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados Pessoais que estabelece as regras relativas a proteção, tratamento e circulação de dados de
pessoas singulares.
Esta comunicação tem como objeto partilhar informação sobre tratamento dos seus dados pessoais e
adesão ao RGPD
A Empresa José Augusto Guedes de Souza Unip. Lda., com o nome comercial VOX Produções,
através do endereço eletrónico web www.voxproducoes.com , está empenhada na proteção dos
dados pessoais desde o início do serviço. Os dados pessoais existentes (nome e email) são
estritamente necessários para o fornecermos, quando solicitado, informações técnicas e/ou
comerciais dos nossos serviços, não sendo partilhados estas informações com quaisquer outras
entidades.
Dados recolhidos e o tratamento da informação:
- Os dados pessoais de nome e e-mail, estão presentes apenas no nosso servidor de dados e não são
compartilhados de forma alguma.
- Não dispomos de subscrição de Newsletter para envio de publicidade.
- Os dados pessoais são mantidos em servidor da Vox Produções, em solo europeu mantendo
elevados padrões de segurança.
- Através do acesso ao site www.voxproducoes.com não são usados ficheiros "cookies" para recolha
de informações de navegação. Mesmo assim o utilizador pode configurar o seu browser para
recusar os cookies, e navegar normalmente pelo nosso site sem restrições.
Os dados pessoais são mantidos até se esgotar o fim a que se destinam.
Se tiver alguma questão relacionada com a nossa utilização dos seus dados pessoais deverá
nos contactar pelos meios que constam em nosso website www.voxproducoes.com. Sujeito a
determinadas condições, poderá ter o direito de nos solicitar que:
- Que apaguemos os dados pessoais cuja utilização deixou de ser legitima;
A empresa Vox Produções reserva-se o direito de, a qualquer momento, proceder a
reajustamentos ou alterações à sua Politica de Privacidade, sempre no estrito cumprimento
da Lei. Reveja periodicamente esta Política de Privacidade para se manter informado sobre a
forma como tratamos os seus dados pessoais.

