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Antes de concluir o preenchimento dos seus dados, gostaríamos de lhe dar algumas 

informações importantes em relação à utilização que fazemos dos seus dados pessoais. 

 

• Para que que tratamos utilizamos os seus dados pessoais 

Iremos contacta-lo, o nome, email e telefone, com o objetivo de o contactarmos e 

apresentarmos as nossas condições de inscrição. 

 

• Recebe comunicações informativas 

Se nos autorizar poderemos enviar-lhe newsletters, mensagens informativas, divulgação de 

eventos, ofertas e novidades, através de e-mail. A qualquer momento, poderá retirar a 

autorização para receber estas comunicações, através do e-mail info@milnal.pt. 

 

• A quem são fornecidos os seus dados pessoais 

Os seus dados pessoais não transmissíveis a ninguém, pela MILNAL. 

 

• Como contactar o Data Protection Officer  

Caso necessite de entrar em contacto com o Data Protection Officer, poderá fazê-lo através do 

e-mail info@milnal.pt 

~ 

 

 

 



• Por quanto tempo são conservados os seus dados pessoais 

Os seus dados pessoais serão guardados pelo período de 2 anos no que se refere ao 

tratamento identificado no 1 ponto. Para efeitos de marketing e comunicação – 2 ponto – os 

seus dados pessoais serão conservados até que retire o seu consentimento. 

 

• Sabe quais são os seus direitos, enquanto titular de dados pessoais 

Como titular de dados pessoais, poderá exercer, a qualquer altura, os seguintes direitos, 

direito de acesso, direito de retificação, direito de apagamento, direito de limitação do 

tratamento, direito de portabilidade e direito de oposição ao tratamento, mediante envio de 

e-mail para info@milnal.pt. Caso necessite, poderá, ainda, apresentar reclamação junto da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

 

• Por último, ao concordar com estes termos ao clicar “Eu Aceito”, na janela de aviso, 

concorda que os mesmos sejam aplicados também a todo e qualquer formulário de 

contacto, inscrição ou pedido de dados que exista no nosso website. 

 

 

  

 

Tomei conhecimento que tenho o direito de retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, devendo para tal utilizar o email info@milnal.pt 


