Informação legal respeitante a utilização da página de internet da SPC / Cookies

Informação na página:

Ao continuar a navegar está a concordar com a utilização de cookies neste site, para mais
informações, consulte a nossa Política de Privacidade

Página do Link supra:

Política de Privacidade
A navegação na página da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) poderá implicar a
recolha de dados para tornar a sua visita no nosso site o mais agradável e funcional mas
também para poder aceder a funcionalidades ou conteúdos específicos.
O uso da página da SPC pressupõe a aceitação dos termos da presente Política de
Privacidade. Não obstante, recomendamos a consulta frequente da política de privacidade
e tratamento de dados da página da SPC com regularidade, dado que a SPC poderá alterar
a mesma sem aviso prévio.
A visita à página da SPC poderá implicar a recolha de informação como o seu endereço
IP (Internet Protocol), o seu ISP (Internet Service Provider), o browser que utilizou ao
visitar a nossa página, o tempo da sua visita e que conteúdos acedeu.
A SPC recorre à utilização de cookies para armazenar informação, tais como as suas
preferências pessoas quando visita a página. Isto poderá incluir um simples popup, ou
uma ligação em vários serviços que providenciamos, tais como fóruns.
Enquanto visitante, poderá alterar directamente no seu browser, ou através de outro
software instalado no seu aparelho, as definições dos cookies. A alteração das definições
de admissão e manutenção poderá afectar a experiência de navegação na página da SPC
ou as funcionalidades disponíveis na mesma.
Todas as informações relativas a sócios ou visitantes da página da SPC, serão objecto de
tratamento de acordo com a lei aplicável em cada momento, designadamente Lei da

Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 58/2019, de 08 de Agosto) e o Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD).
Quaisquer pedidos de esclarecimento relativamente à presente política de privacidade
poderão ser dirigidos à Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), por correio
electrónico para o endereço secretariado@spc.pt
A página da SPC contém ligações para outras páginas de terceiros, designadamente redes
sociais, as quais têm políticas de cookies e de tratamento de dados pessoais próprias e
alheias à SPC, pelo que mesma não é responsável pelo tratamento dos dados pessoais ou
de outra informação aí tratados.

