Proteção civil

A Câmara Municipal de Torres Novas defende a salvaguarda dos direitos, liberdades e
garantias individuais em todos os contextos, assumindo um compromisso de respeito pela vida
privada dos utilizadores dos seus sites assente no cumprimento da legislação em vigor sobre
proteção de dados pessoais.

Os elementos facultados online ficam sujeitos a um processo de recolha e tratamento de dados
fundamentado nas melhores práticas de confidencialidade, que cingem a utilização da
informação aos fins indicados e asseguram a cedência a terceiros condicionada pela
autorização prévia dos titulares.

Cookies
Quando visita o nosso site, utilizamos "cookies", que são fragmentos de informação que nos
permitem manter a sua ligação ao nosso site. Este site pode utilizar "cookies" para detetar o
tipo de dispositivo que possui de forma a apresentar o seu conteúdo da melhor forma, a
permitir a mudança de idioma e/ou para outros propósitos. Estes "cookies" não recolhem nem
armazenam informações pessoais identificáveis. Pode recusar o uso de "cookies".
O Google Analytics
Este site utiliza o Google Analytics, um serviço analítico da internet fornecido pela Google, Inc.
(doravante designada por "Google"). O Google Analytics utiliza "cookies" (arquivos de texto
colocados no seu computador) para ajudar os operadores de sites a analisar a forma como os
utilizadores usam o site. A informação gerada pelo "cookie" sobre a sua utilização deste site
(incluindo o seu endereço IP) é transmitida pela Google para servidores nos Estados Unidos.
onde é armazenada. O Google utilizará esta informação para avaliar a sua utilização do site, de
forma a compilar relatórios sobre a atividade no site para os operadores de site e fornecer
outros serviços associados com a atividade do site e a utilização da internet. A Google pode
também transferir esta informação a terceiros, se exigido por lei ou se um terceiro processar a
informação em nome da Google. A Google nunca associará o seu endereço IP a quaisquer
outros dados guardados pela Google. Ao utilizar este site, concorda com o processamento dos
seus dados pela Google, da forma acima descrita e para os efeitos supracitados.

Qualquer utilizador pode solicitar o acesso, atualização, retificação ou eliminação dos seus
dados por escrito, através de carta ou email, para:
Câmara Municipal de Torres Novas
Rua General António César de Vasconcelos Correia
2350-421 Torres Novas
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ou

geral@cm-torresnovas.pt

A Câmara Municipal de Torres Novas reserva-se o direito de alterar os termos e condições
apresentados, pelo que recomenda a consulta regular da presente política de segurança e
privacidade.
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