
 
 

 

Política de Privacidade 
Empenhamo-nos em proteger e respeitar a sua privacidade. 

Ao enviar-nos informações seja, através do preenchimento de um formulário neste site, 
por e-mail, ou através de qualquer outro meio, concorda com a forma como utilizamos 
essas informações, conforme especificado nesta política. 

As informações que nos fornecer através do preenchimento de formulários no website 
www.pgm.com.pt, seja pessoal ou não, será tratada com a máxima confidencialidade.  

Se entrar em contacto connosco, poderemos manter um registo dessa 
correspondência; 

Os dados que recolhemos no formulário do website são temporariamente guardados 
fora do Espaço Económico Europeu (“EEE”), devido ao website estar alojado fora do EEE.  

Os dados de contacto só são guardados no website até recolha dos mesmos, sendo 
posterior eliminados, não ficando lá armazenados mais do que 48h. 

O website usa um certificado SSL que garante proteção nas comunicações entre o 
website e todos os utilizadores que o utilizem.  

Utilizamos as informações que recolhemos para lhe fornecer informações sobre 
produtos ou serviços que nos solicita ou que consideramos que lhe podem interessar, 
sempre que tenha consentido ser contactado para esses fins; 

O utilizador pode a qualquer momento exercer os seus direitos, por exemplo, pedir para 
atualizar, corrigir, restringir o uso ou eliminar os dados. Para esse efeito pode utilizar 
qualquer uma das vias de contacto que disponibilizamos. 

Os dados dos utilizadores para cumprimento de obrigações legais da PGM 
CONSULTORES serão guardados pelo período exigido na lei, sempre que aplicável. 

Sempre que exista uma fuga, perda ou violação de dados pessoais que seja suscetível 
de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades dos seus utilizadores, iremos 
notificar, num espaço máximo de 72 horas após ter tido conhecimento do ocorrido, as 
autoridades de controlo e comunicar atempadamente a situação aos titulares dos 
dados afetados. 

Esta Política de Privacidade pode vir a ser atualizada, por exemplo, para adaptá-la a 
alterações legislativas, ou por mudança do processo de recolha de informação, ou por 
mudança do website. 


