
 

 

 

POLÍTICA DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE 
 

A ACR Linhaceira defende a salvaguarda dos direitos, liberdades e 
garantias individuais em todos os contextos, assumindo um compromisso 

de respeito pela vida privada dos utilizadores dos seu site 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. Qualquer utilizador pode solicitar o acesso, atualização, 
retificação ou eliminação dos seus dados por escrito, através de carta ou 

email, para: 
ACR Linhaceira 

Urbanização da Boavista - Linhaceira, 2305-114 - Tomar 
A ACR Linhaceira reserva-se o direito de alterar os termos e condições 

apresentados, pelo que recomenda a consulta regular da presente política 
de segurança e privacidade. 

 
 

POLITICA DE COOKIES 
 

dados recolhidos 
Tal como outros websites, coletamos o seu endereço IP (Internet Protocol), 

o seu ISP (Internet Service Provider, como o Sapo, Clix, ou outro), o 
browser que utilizou ao visitar o nosso website (como o Internet Explorer ou 



o Firefox), o tempo da sua visita e que páginas visitou dentro do nosso 
website. 

 
Os Cookies e Web Beacons 

Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas 
preferências pessoaIs quando visita o nosso website. Isto poderá incluir um 
simples popup, ou uma ligação em vários serviços que providenciamos, tais 

como fóruns. 
Você detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu 

browser, ou efetuando alterações nas ferramentas de programas Anti-Virus, 
como o Norton Internet Security. No entanto, isso poderá alterar a forma 

como interage com o nosso website, ou outros websites. Isso poderá afetar 
ou não permitir que faça logins em programas, sites ou fóruns da nossa e 

de outras redes.  
 
 

Ligações a Sites de terceiros 
O site da ACRL possui ligações para outros sites, os quais, a nosso ver, 

podem conter informações / ferramentas úteis para os nossos visitantes. A 
nossa política de privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo que, 

caso visite outro site a partir do nosso deverá ler a politica de privacidade do 
mesmo. 

Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo 
presente nesses mesmos sites. 

 


