
A nossa Política de Privacidade 
 

A M. António Silva está empenhada em proteger a sua privacidade. Esta Política de Privacidade explica 
como as suas informações pessoais são recolhidas, utilizadas, conservadas, tratadas, transferidas e 

divulgadas pela empresa. 
 

Em que consiste?  
 

A partir de 25 de maio de 2018 passa a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
Pessoais – Regulamento nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, que 
estabelece as regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas 
singulares e que se aplica diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses dados, 
em qualquer Estado membro da União Europeia, nomeadamente Portugal. 
 

Qual a responsabilidade da  M. António Silva?  
 

A M. António Silva é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais e por assegurar a 
proteção da sua privacidade, atuando em conformidade com a lei e o novo Regulamento, e determina os 
meios de tratamento e as finalidades. 
 
Compromete-se a?  
 
Adotar medidas técnicas e organizativas necessárias ao cumprimento do Regulamento, garantir que o 
tratamento dos seus dados pessoais seja lícito, leal, transparente e limitado às finalidades autorizadas. 
Tomar as medidas consideradas adequadas para assegurar a exatidão, integridade e confidencialidade dos 
seus dados pessoais, bem como todos os demais direitos que lhe assistem. 
 
Que informações recolhe? 
 
Recolhemos informações pessoais a seu respeito quando nos envia voluntariamente mensagens enquanto 
utiliza o nosso Serviço. Estas poderão incluir as informações que nos fornece quando nos envia mensagens 
/Comentários, ou outras comunicações para fins de comercialização que disponibilizamos, ou tira partido 
de qualquer outra funcionalidade do nosso Serviço.  
 

Os dados pessoais que possuímos, foram recolhidos ao longo de relações contratuais, e serão tratados 
nesse âmbito, e para cumprimento de imposições legais. 
 
Mais informamos, que a M. António Silva conservará os seus dados pessoais pelo período necessário aos 
respetivos fins. 
 

No âmbito da nossa atividade os dados pessoais podem ser comunicados a outras entidades, públicas ou 
privadas, sempre no estrito cumprimento de imposições legais. 
 
Tem direito a? 
 

Em qualquer momento, aceder aos seus dados pessoais, bem como, dentro dos limites do contratualizado 
e do Regulamento, de os alterar, opor-se ao respetivo tratamento, decidir sobre o tratamento 
automatizado ou não automatizado, retirar o consentimento e exercer os direitos previstos na lei. 



Caso retire o seu consentimento, tal não compromete a licitude do tratamento efetuado até essa data e 
tem direito a ser notificado, nos termos previstos no Regulamento, caso ocorra uma violação dos seus 
dados pessoais, podendo apresentar reclamações perante a autoridade. 
Para mais esclarecimentos poderá contatar o mail: info@mascasting.pt 
 
 
POLÍTICA DE COOKIES 
 

 O que são cookies? 

Os cookies são ficheiros de texto de tamanho reduzido, armazenados no equipamento dos utilizadores 
(“Utilizador”) durante a visita a alguns sítios de Internet (“Sites”). A utilização deste tipo de tecnologia no 
acesso a Sites é uma prática comum, não prejudica os equipamentos dos Utilizadores (computador, 
smartphone, tablet, etc.) e os diferentes browsers (navegadores) permitem que cada Utilizador tenha a 
possibilidade de recusar a sua utilização e/ou de eliminar os que já foram armazenados. 

Os cookies desempenham um papel importante no funcionamento dos diversos Sites e no acesso a 
diferentes conteúdos, permitindo perceber como está a ser utilizado o Site pelos seus Utilizadores e 
facilitar a respetiva navegação, por forma a assegurar uma melhor experiência de utilização do Site. 

Para que servem? 

Os sites armazenam cookies que são utilizados para melhorar o desempenho e a experiência dos 
Utilizadores, nos termos legalmente permitidos. 

Os cookies armazenados nos sites não são utilizados para o registo de qualquer informação pessoal ou 
confidencial, nem para o registo de navegação na Internet externa aos sites. Os cookies armazenados nos 
sites não identificam o Utilizador, mas apenas o computador utilizado, e permitem melhorar a sua 
experiência de navegação e utilização, por exemplo, ajudando-nos a associar o seu equipamento às suas 
preferências ou fornecer-lhe conteúdos que entendemos que podem ser do seu interesse. 

Como gerir os cookies?  

Ao prosseguir com a navegação nos sites e exceto se tiver desativado os cookies, está a consentir a sua 
utilização, de acordo com a presente Política de Cookies. 

Se optar pela desativação de cookies, todas ou algumas partes dos sites poderão não funcionar 
corretamente e a experiência de navegação nos sites poderá apresentar degradação considerável. 

Os diferentes browsers (navegadores) permitem visualizar os cookies que existem no seu equipamento e 
inibir ou apagar, individual ou totalmente, os cookies. 

Se eu desativar a utilização de cookies? 

Normalmente é possível impedir a utilização de cookies ajustando as definições do seu navegador. No 
entanto, se o fizer irá provavelmente limitar a funcionalidade do nosso website e de uma grande parte 
dos websites do mundo, uma vez que os cookies são uma parte indispensável na maioria dos sites 



modernos. 

Quero saber mais acerca dos cookies? 

Para consultar mais informações sobre cookies, utilização e como gerir as suas preferências sobre cookies, poderá 
consultar as páginas de ajuda específica dos diferentes browsers (navegadores) ou páginas, por exemplo: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-PT 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-PT

