A Riamar Pneus preocupa-se com a privacidade de todos os utilizadores do seu site. Desta
forma, todos os dados pessoais fornecidos pelos visitantes, bem como toda a informação
fornecida com o preenchimento de formulários, são cuidadosamente processados para que
não surjam problemas de segurança e as informações não sejam utilizadas para situações que
o utilizador não pretenda.
Todos os produtos e serviços fornecidos pela Riamar Pneus seguem esta Política de
Privacidade pelo que, ao usufruir do seu website e dos seus serviços, o utilizador aceita
automaticamente ser abrangido por estes termos.

Como é recolhida a informação?
Preenchimento de formulário;
Contacto directo com a Riamar Pneus;

Qual o tipo de informação recolhida?
A informação pessoal passível de ser recolhida no site da Riamar Pneus pode incluir o nome, email, telefone ou outros dados relativos ao utilizador do site. Somente a Riamar Pneus terá
acesso aos dados pessoais fornecidos voluntariamente pelos utilizadores deste site.
Nenhuma informação pessoal será comercializada ou fornecida a outras entidades. A Riamar
Pneus apenas a poderá usar com o propósito de responder ou processar serviços e/ou
esclarecimentos relativamente aos seus serviços.
A menos que expresse o contrário, após a submissão dos seus dados, o utilizador poderá
também ser contactado no futuro, pela Riamar Pneus, a fim de promoção de serviços, ou
mudanças de política de privacidade. A única informação que poderá ser partilhada com
terceiros será exclusivamente a essencial, somente quando houver a necessidade de
intervenção de outras entidades para cumprir as necessidades descritas pelo visitante do site.

Como é utilizada a informação fornecida?
Toda a informação que é pedida neste site vai permitir que se consiga oferecer um serviço
mais personalizado e com mais qualidade aos utilizadores, melhorando a interacção entre o
visitante e a Riamar Pneus.

A informação recolhida em riamarpneus.com poderá ser
utilizada para:
Responder às suas questões ou sugestões;
Melhorar a qualidade da visita ao site da Riamar Pneus;
Enviar comunicações de marketing.

Segurança
Todas as informações pessoais recolhidas serão usadas para melhorar e tornar mais útil a
experiência de utilização do site. A Riamar Pneus garante a protecção de todos os dados
pessoais que sejam prestados e autorizados voluntariamente pelo utilizador, sendo que todos
estes serão tratados em concordância com a Lei da Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 67/98),
através de qualquer funcionário ou representante da empresa autorizados para este efeito.

