
Privacidade 

A sua privacidade é importante. Sempre que aceda a https://streetfoodtour.pt, ficamos 

a conhecer um pouco sobre si. À semelhança de outros websites comerciais, este site 

utiliza a tecnologia "standard" dos "cookies e outros mecanismos para saber como é 

que está ser utilizado. A informação recolhida através dos cookies (e do registo da 

navegação) inclui a data e a duração da visita dos nossos utilizadoress, as páginas 

vistas, em alguns casos a informação sobre os websites visitados imediatamente antes 

e após a consulta do nosso site, e o seu endereço de IP. 

Dados recolhidos 

Apenas é recolhida, guardada e tratada informação que o utilizador decida fornecer 

voluntariamente através do formulário de contacto, quando pretende participar nalguma 

ação ou iniciativa promovida pela Pureat ou para que possamos contactá-lo 

relativamente a iniciativas nossas. 

Ao tratar qualquer dado pessoal, a Pureat assegura a licitude desse tratamento. Não 

efetuaremos qualquer tratamento que se revele incompatível com a legislação e boas 

práticas em vigor. 

O que fazemos com a sua Informação 

Utilizamos a informação pessoal dos nossos utilizadores para a gestão da nossa 

atividade. Nunca, em caso algum, vendemos ou transferimos informação pessoal a 

entidades terceiras sem a sua autorização explícita. 

Escolha/Opt-Out 

Através dos contactos do nosso site poderá fazer o "opt-out" em relação à receção das 

nossas informações. Essa opção está ainda presente em todos os nossos envios de 

email, no seu rodapé. 

Links Externos 

O https://streetfoodtour.pt poderá conter links para websites externos. Quando o 

fazemos estamos já de certa forma a promover esses sites, mas tal não pode significar 

que garantimos a qualidade de toda a sua informação. 

https:/streetfoodtour.pt
https://streetfoodtour/


Propriedade intelectual 

A utilização da nossa marca, conteúdo e outra propriedade intelectual é proibida sem o 

nosso consentimento expresso. 

Contacto 

Caso pretenda, poderá dirigir as suas questões sobre a privacidade e política editorial 

para info@streetfoodtour.pt 
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