
Política de Privacidade   
 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE da Célebrepositivo unipessoal LDA 
Esta política de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais que a Célebrepositivo 
unipessoal LDA processa como empresa exploradora do Turismo Rural Quinta do Cano. 
Ao fazer uma reserva no Turismo Rural Quinta do Cano, está a dar permissão expressa para 
processar os seus dados pessoais em conformidade com esta política de privacidade. 
Partimos do principio que leu este documento. 

 
1. Responsável 

Responsável pelo processamento de dados pessoais é: 
Célebrepositivo unipessoal LDA 

Endereço: Quinta do Cano, Estrada de Arraiolos, 7000-173 Évora, Portugal 
Email: info@quintadocano.com 

Número de telefone: +351 969118520 
 

2. Quaia os dados processados pela Célebrepositivo unipessoal LDA e com que objectivo? 
2.1 Para a sua estadia no Quita do Cano, os seguintes dados pessoais serão processados: 
• nome e apelido, data de nascimento, sexo 

• dados de endereço, possivelmente apartado 
• número (s) de telefone, endereço (s) de e-mail 
• dados do passaporte 
 
2.2 Célebrepositivo unipessoal LDA processa os dados pessoais referidos em 2.1 para os 
seguintes fins: 
1.a) O seu nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail será usado para 
contato no fornecimento das informações solicitadas ou no processamento das informações 

obtidas. 
2.b) O seu nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail serão usados para 

registrar as reservas e para o processamento administrativo correto. 
3.c) O seu nome, endereço e dados do passaporte são utilizados na comunicação com as 

autoridades portuguesas, sendo estas as Finanças e o SEF. Os dados são guardados tanto 
tempo quanto a lei portuguesa exigir. 

4.d) O seu nome e número de conta bancária são usados para liquidar pagamentos de 

serviços adquiridos. 
 
3. Períodos de armazenamento 
O Célebrepositivo unipessoal LDA processará e armazenará os seus dados pessoais durante a 

sua estadia na Quinta de Cano, ou tanto tempo quanto seja exigido pela lei portuguesa 
relativamente ao armazenamento de dados administrativos para as autoridades fiscais e 
serviço de estrangeiros e fronteiras. Posteriormente, os dados pessoais serão destruídos. 
 
4. Medidas de segurança e processadores 
4.1 Para proteger os seus dados pessoais, a Célebrepositivo unipessoal LDA tomou medidas 
técnicas e organizacionais adequadas. 
4.2 Célebrepositivo unipessoal LDA não recorre aos serviços de terceiros para o tratamento 
de dados pessoais. 



4.3 Os dados pessoais fornecidos à Célebrepositivo unipessoal LDA serão utilizados apenas 
para a sua própria administração. 

 
5. Direito de consulta, remoção e reclamações 
5.1 Através da administração da Célebrepositivo unipessoal LDA pode enviar um pedido para 
visualizar, receber, alterar ou apagar os seus dados pessoais. Célebrepositivo unipessoal LDA 
irá processar o seu pedido e informá-lo no prazo de um mês após a recepção. 
5.2 Se desejar opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais, tal como definido no artigo 2, 
entre em contato com Monique Baars, a gerente da Célebrepositivo unipessoal LDA. 
5.3 Se tiver alguma queixa sobre a forma como a Célebrepositivo unipessoal LDA processa os 
seus dados pessoais ou processa os seus pedidos, pode contactar-nos por email: 
info@quintadocano.com ou solicitar o livro de reclamações. 
5.4 Quaisquer outras perguntas ou comentários sobre esta Política de Privacidade podem ser 
direcionados para info@quintadocano.com 
 
6. Alterações 
Este  Política de Privacidade pode ser alterada. As alterações serão anunciadas através do 
website. 
 


