No âmbito da Regulamentação Geral de Proteção de Dados (RGPD), o Colmeal Coutryside
Hotel apresenta a sua Política de Privacidade.
Ao fornecer os seus dados pessoais, quer através de plataformas de reserva, quer através de
email, quer presencialmente, a Sociedade de Desenvolvimento da Quinta do Colmeal, Lda.
pessoa coletiva n.º 509 903 010, com sede na Quinta do Colmeal, 6440-062 Colmeal, FCR,
doravante designada de Colmeal Countryside Hotel, garante que a partir do momento que os
recebe, não os partilhará com terceiros.
Os dados pessoais a que tivermos acesso, serão apenas utilizados para efeitos de reservas e
informação do processo das mesmas.
Para efeitos de marketing relacionado com as nossas promoções e eventos, solicitamos o seu
consentimento para que lhe seja enviada informação atualizada via email / telefone.
A qualquer momento, poderá:
- Solicitar o acesso à informação dos dados que nos forneceu;
- Aceder aos seus dados pessoais;
- Solicitar a retificação dos seus dados caso estejam inexatos ou incompletos;
- Solicitar o apagamento dos seus dados pessoais desde que não tenhamos nenhum
impedimento legal e desde que:

a) os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha
ou tratamento;

b) retirou o seu consentimento para o tratamento de dados;

c) opõe-se ao tratamento e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o
tratamento;

Nos casos em que o tratamento de dados for efetuado para efeito dos interesses legítimos
prosseguidos pelo Hotel; ou o tratamento de dados for efetuado para efeitos de marketing ou
definição de perfis, pode ainda, a qualquer altura, opor-se ao tratamento dos seus dados
pessoais.
Se o tratamento depender do seu consentimento, tem direito a retirá-lo.
Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento dos seus dados pessoais o
titular dos dados tem o direito de retirar consentimento em qualquer altura, embora esse
direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento
previamente dado nem o tratamento posterior dos mesmos dados, baseado noutra base legal,
como é o caso do cumprimento do contrato ou da obrigação legal a que o Colmeal Countryside
Hotel esteja sujeito.

Caso pretenda exercer qualquer um dos seus direitos, deverá contactar-nos, por escrito, para o
e-mail info@colmealhotel.com ou carta enviada para a morada Quinta do Colmeal – 6440-062
Colmeal – FCR.
Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado para que possamos assegurar a eficácia
dos seus direitos. Poderá ser-lhe pedido que faça prova da sua identidade de modo a assegurar
que a partilha dos dados pessoais é apenas feita com o seu titular.
Deve ter presente que em certos casos (por exemplo, devido a requisitos legais) o seu pedido
não poderá ser imediatamente satisfeito.
De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse sentido, no prazo de um mês a
partir do momento em que o pedido for efetuado.
O Colmeal Countryside Hotel empenha-se em manter os seus dados seguros, sendo que
empregamos medidas de segurança apropriadas para assegurar que a proteção dos seus
dados pessoais e impedir o acesso a pessoas não autorizadas.
Respeitamos também a confidencialidade da sua informação. Como tal, não vendemos,
distribuímos ou de qualquer outro modo disponibilizamos comercialmente a sua informação a
qualquer terceiro.
O Colmeal Countryside Hotel assume o compromisso de manter a sua informação confidencial
de acordo com esta Política de Privacidade e regulamentação aplicável.

