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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO 

SITE: 

BLOGKLINK-PC.tech 

 

 

 
 

ARTIGO 1º: PREÂMBULO 

 

 
Esta política de privacidade aplica-se ao site: https://blogklink-pc.tech/pt/. 

 

 
O objetivo desta política de privacidade é expor os utilizadores do site a: 

 
Como os seus dados pessoais são recolhidos e processados. Todos os dados que possam 

identificar um utilizador devem ser considerados dados pessoais. Estes incluem o primeiro nome 

e nome, idade, endereço postal, endereço de e-mail, localização do utilizador ou endereço IP; 

Quais são os direitos dos utilizadores a estes dados? 

Responsável pelo tratamento de dados pessoais recolhidos e tratados; A quem estes dados 

são transmitidos; 

Eventualmente, a política de ficheiros "cookie" do site. 
 

 

Esta política de privacidade complementa os termos legais e gerais de utilização que os 

utilizadores podem ver: 

 

https://blogklink-pc.tech/pt/aviso-legal-pt/ 

 

 
Artigo 2º: PRINCÍPIOS GERAIS PARA Recolha e TRATAMENTO DE DADOS 

 
 

De acordo com o disposto no artigo 5.º do Regulamento Europeu 2016/679, a recolha e tratamento de 

dados dos utilizadores do sítio respeita os seguintes princípios: 

 

Privacidade, lealdade e transparência: os dados só podem ser recolhidos e tratados com o 

consentimento do utilizador que detém os dados. Sempre que os dados pessoais são recolhidos, 

o utilizador será informado de que os seus dados estão a ser recolhidos e porque é que os seus 

dados estão a ser recolhidos; 

Finalidades limitadas: a recolha e o tratamento de dados são executados para cumprir um ou mais 

objetivos identificados nestes termos e condições de utilização; 

Minimizar a recolha e o tratamento de dados: apenas os dados necessários 

https://blogklink-pc.tech/
https://blogklink-pc.tech/pt/aviso-legal-pt/
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São recolhidas uma boa execução dos objetivos prosseguidos pelo sítio; 

Retenção de dados com redução de tempo: Os dados são armazenados por um período limitado, 

do qual o utilizador é informado. Quando estas informações não puderem ser divulgadas, o 

utilizador é informado dos critérios utilizados para determinar o prazo de validade; 

Integridade e confidencialidade dos dados recolhidos e tratados: o responsável dos dados está 

empenhado em garantir a integridade e confidencialidade dos dados recolhidos. 

 
 

Para ser lícito, e de acordo com os requisitos do artigo 6.o do Regulamento Europeu 2016/679, a recolha 

e tratamento de dados pessoais só pode ser efetuada se satisfizer pelo menos uma das seguintes 

condições enumeradas: 

 

O utilizador consentiu expressamente no tratamento; 

O tratamento é necessário para a execução adequada de um 

contrato; O tratamento cumpre uma obrigação legal; 

O tratamento é explicado pela necessidade de salvaguardar os interesses vitais da pessoa em 

causa ou de outro indivíduo; 

O tratamento pode ser explicado por uma necessidade relacionada com o desempenho de uma 

missão de interesse público ou que faça parte do exercício da autoridade pública; 

O tratamento e recolha de dados pessoais é necessário para efeitos de interesses legítimos e 

privados perseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros. 

 

ARTIGO 3º: DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS E TRATADOS COMO PARTE DA 

NAVEGAÇÃO DO SITE 

 
 

A. Modo recolhido e METADO E COLECIONADO Os dados pessoais 

recolhidos no https://blogklink-pc.tech/pt/ site são:  les suivantes : 

- Primeiro nome / Nome 

- Endereço de correio 

 
Estes dados são recolhidos quando o utilizador realiza uma das seguintes operações no site: 

 
- Quando o utilizador preencher o formulário de comentário 

 
O gestor de processamento manterá todos os dados recolhidos por um período de: 3 meses nos seus 

sistemas informáticos no site e em condições de segurança razoáveis. 

 

A recolha e tratamento de dados tem os seguintes objetivos: 

 
Os dados do formulário de comentário são armazenados para processar o seu pedido 

https://blogklink-pc.tech/pt/
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B. A TRANSMISSÃO DE DADOS TEM TERCEIROS 

 
Os dados pessoais recolhidos pelo site não são transmitidos a terceiros, e são apenas tratados pelo editor 

do site. 

 
 

C. HOSPEDAGEM DE DADOS 

 
O site https://blogklink-pc.tech/pt/  é hospedado por: Scaleway, com sede em ONLINE 

SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 

O hospedeiro pode ser contactado no seguinte número de telefone: '33 (0)899 173 788 ($1,35 por 

chamada e depois €0,34/min) 

 

Os dados recolhidos e tratados pelo site são exclusivamente hospedados e tratados em França. 

 

 
ARTIGO 4º: GESTOR DE TRATAMENTO DE DADOS E DELEGADO DE PROTEÇÃO 

DE DADOS 

 

A. O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS 

 
O responsável pelo tratamento de dados pessoais é Yves KLINGER. Pode ser contactado da seguinte 

forma: 

 

O responsável pelos dados pode ser contactado por e-mail a: contacte [em] klink-pc.fr 

 
O responsável pelos dados é responsável pela determinação das finalidades e meios de tratamento de 

dados pessoais. 

 
 

B. OBRIGAÇÕES DO MANIPULADOR DE DADOS 

 
O gestor de processamento está empenhado em proteger os dados pessoais recolhidos, não transmiti-los 

a terceiros sem que o utilizador seja informado, e respeitando as finalidades para as quais os dados foram 

recolhidos. 

 

O site tem um certificado SSL para garantir que as informações e a transferência de dados que transitam 

através do site são seguras. 

 

Um SSL (certificado"Secure Socket Layer")destina-se a proteger os dados trocados entre o utilizador e 

o site. 

 

Além disso, o responsável pelos dados compromete-se a notificar o utilizador em caso de correção ou 

supressão dos dados, a menos que tal implique formalidades, custos e procedimentos desproporcionados 

para o utilizador. 

 

No caso de a integridade, confidencialidade ou segurança dos dados pessoais do utilizador estiverem 

comprometidas, o gestor de processamento compromete-se a informar o utilizador por qualquer meio. 

https://blogklink-pc.tech/
+33%20(0)899%20173%20788
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C. O DELEGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 
Além disso, o utilizador é informado de que a próxima pessoa foi nomeada Delegada de Proteção de 

Dados: Yves KLINGER. 

 

O papel do Delegado de Proteção de Dados e a garantia da correta aplicação das disposições nacionais 

e supranacionais na recolha e tratamento de dados pessoais. Também pode ser nomeado DPO (para 

Oficial de Proteção de Dados).   

 

O delegado de proteção de dados pode ser contactado da seguinte forma: O 

Delegado de Proteção de Dados pode ser contactado por telefone 

 
ARTIGO 5º: DIREITOS DOS UTILIZADORES 

 

 
De acordo com os regulamentos relativos ao tratamento de dados pessoais, o utilizador tem os seguintes 

direitos listados. 

 

Para que o responsável pelos dados conceda o pedido, o utilizador é obrigado a comunicar-lhe: o seu 

primeiro e último nome, bem como o seu endereço de e-mail. 

 

O manipulador de dados é obrigado a responder ao utilizador no prazomáximo de 30 (trinta)dias. 

 
 

A. APRESENTAÇÃO DOS DIREITOS DOS UTILIZADORES À RECOLHA E 

TRATAMENTO DE DADOS 

 
 

a. Direito de acesso, retificação e direito de apagamento 

 
O utilizador pode rever, atualizar, modificar ou solicitar a supressão dos dados sobre ele, de 

acordo com o seguinte procedimento: 

 

O utilizador deve enviar um e-mail ao responsável pelo tratamento de dados pessoais, 

especificando a finalidade do seu pedido e utilizando o endereço de e-mail [para] klink-pc.fr 

 
 

b. Direito à portabilidade dos dados 

 
O utilizador tem o direito de solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais, detidos pelo site, para 

outro site, cumprindo o seguinte procedimento: 

 

O utilizador deve enviar um e-mail ao responsável pelo tratamento de dados pessoais, 

especificando a finalidade do seu pedido e utilizando o endereço de e-mail [para] klink-pc.fr 

 
 

c. Direito de limitar e opor-se ao tratamento de dados 

 
O utilizador tem o direito de solicitar a limitação ou de se opor ao tratamento dos seus dados pelo 
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site,sem que o site possa recusar, exceto para demonstrar a existência de fundamentos legítimos e 

convincentes, que podem prevalecer sobre os interesses, direitos e liberdades do utilizador. 

 

A fim de solicitar a limitação do tratamento dos seus dados ou de fazer uma objeção ao tratamento dos 

seus dados, o utilizador deve seguir o seguinte procedimento: 

 

O utilizador deve enviar um e-mail ao responsável pelo tratamento de dados pessoais, 

especificando a finalidade do seu pedido e utilizando o endereço de e-mail [para] klink-pc.fr 

 
 

d. Direito a não ser decidido apenas sobre um processo automatizado 

 
De acordo com as disposições do Regulamento 2016/679, o utilizador tem o direito de não ser objeto de 

uma decisão baseada exclusivamente num processo automatizado se a decisão produzir efeitos legais 

sobre ele, ou o afetar de forma semelhante. 

 
 

e. Direito de determinar o destino dos dados após a morte 

 
O utilizador lembra-se de que pode organizar o destino dos seus dados recolhidos e tratados se morrer, 

de acordo com a Lei n.º 2016-1321, de 7 de outubro de 2016. 

 
 

f. Direito de remeter o assunto para a autoridade de supervisão competente 

 
No caso de o responsável pelos dados decidir não responder ao pedido do utilizador, e o utilizador 

pretender impugnar esta decisão, ou, se considerar que um dos direitos acima mencionados for violado, 

tem o direito de remeter a questão para a CNIL (Comissão Nacional de Tecnologias e Liberdades da 

Informação, https://www.cnil.fr) ou para qualquer juiz competente. 

 
 

B. DADOS PESSOAIS DE MENORES 

 
De acordo com o disposto no artigo 8.º do Regulamento Europeu 2016/679 e da Lei da Ciência da 

Computação e das Liberdades, apenas menores com idade igual ou superior a 15 anos podem consentir 

o tratamento dos seus dados pessoais. 

 

Se o utilizador for menor com menos de 15 anos, será necessário o consentimento de um representante 

legal para que os dados pessoais possam ser recolhidos e tratados. 

 

O editor do site reserva-se o direito de verificar por qualquer meio que o utilizador tenha mais de 15 

anos de idade,ou que terá obtido o consentimento de um representante legal antes denavegar no site. 

 
 

ARTIGO 6: UTILIZAÇÃO DE FICHEIROS "COOKIES" 

 

 
O site eventualmente usa técnicas de "cookies". 

 
Um "cookie" é um pequeno ficheiro (menos de 4KB), armazenado pelo site no disco rígido do utilizador, 

contendo informações sobre os hábitos de navegação do utilizador. 
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Estes ficheiros permitem-lhe processar estatísticas e informações de tráfego, facilitar a navegação e 

melhorar o serviço para o conforto do utilizador. 

 

Para a utilização de ficheiros "cookie" que envolvam a cópia de segurança e análise de dados pessoais, 

o consentimento do utilizador é necessariamente necessário. 

 

Este consentimento do utilizador é considerado válido por um máximo de 13 (treze) meses. No final 

deste período, o site irá novamente pedir a permissão do utilizador para guardar ficheiros "cookie" no 

seu disco rígido. 

 
 

a. Oposição do utilizador ao uso de ficheiros "cookie" do site 

 
É do conhecimento do utilizador que poderá opor-se ao registo destes ficheiros "cookies", através da 

criação do seu software de navegação. 

 

Para obter informações, o utilizador pode encontrar nos seguintes endereços as etapas a seguir para 

configurar o seu software de navegação para se opor ao registo de ficheiros de "cookies": 

 

Cromo: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr 
 

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
 

Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/ 
 

I n t e r n e t  E x p l o r e r :

 https://support.microsoft.com/fr-

fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cooki são 

Ópera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
 

 

No caso de o utilizador decidir desativar os ficheiros "cookies", poderá continuar a navegar no site. No 

entanto, qualquer avaria no site causada por esta manipulação não poderia ser considerada devido ao 

editor do site. 

 
 

b. Descrição dos ficheiros "cookies" utilizados pelo site 

 
O editor do site chama a atenção do utilizador para o facto de que os seguintes cookies são utilizados ao 

navegar: 

 

Formulário de contacto: 

- Primeiro nome / Nome 

- Endereço de correio 

 

 
ARTIGO 7º: CONDIÇÕES PARA ALTERAR A POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE 

 
 

Esta política de privacidade pode ser acedida a qualquer momento no seguinte endereço 

http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
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indicado: 

 
https://blogklink-pc.tech/pt/politica-de-privacidade/ 

 
O editor do site reserva-se o direito de modificá-lo para garantir o cumprimento da legislação em vigor. 

 

Como resultado, o utilizador é convidado a verificar esta política de privacidade regularmente para 

manter uma nova olhada nas últimas alterações. 

 

É dado ao utilizador que a última atualização desta política de privacidade teve lugar em: 27/03/2020. 

 
 

ARTIGO 8º: ACEITAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE POR PARTE 

DOS UTILIZADORES 

 
 

Ao navegar no site, o utilizador atesta ter lido e compreendido esta política de privacidade e aceita as 

suas condições, nomeadamente no que diz respeito à recolha e tratamento dos seus dados pessoais, bem 

como utilização de ficheiros "cookies". 

https://blogklink-pc.tech/pt/politica-de-privacidade/

