
# 1. Acesso ao Website 
A ASSOCIAÇÃO SOMA NÃO ZERO esforça-se por manter o website acessível a todos os seus 
utilizadores sem, no entanto, ter a obrigação de o manter sempre disponível. Por necessidade 
de manutenção, atualização, ou por qualquer outra razão nomeadamente de ordem técnica, o 
acesso ao website poderá ser interrompido. A ASSOCIAÇÃO SOMA NÃO ZERO não poderá de 
forma alguma ser responsabilizada por essas interrupções, nem pelas consequências que podem 
decorrer para o utilizador. 
 
# 2. Recolha e Registo de Dados 
A ASSOCIAÇÃO SOMA NÃO ZERO está empenhada em proteger a privacidade dos utilizadores 
do seu site e, como tal, recolhe apenas as informações pessoais daqueles que as facultem 
voluntariamente, e assim também, apenas as utiliza para os fins para os quais foram fornecidas. 
 
A recolha e tratamento de dados pessoais tem como finalidade o seu uso para contactos por 
parte da ASSOCIAÇÃO SOMA NÃO ZERO para efeitos de:  
- Resposta a preenchimento de formulários de contacto presentes no website; 
- Envio de informações de âmbito generalista e publicitário em relação à ASSOCIAÇÃO SOMA 
NÃO ZERO e aos serviços por prestados. 
 
Os dados fornecidos estão integrados numa base de dados devidamente regularizada junto da 
ASSOCIAÇÃO SOMA NÃO ZERO. 
Os menores de 18 anos deverão obter autorização dos pais ou tutores antes de acederem ou 
disponibilizarem dados pessoais no site. 
 
# 3. Retificação ou Eliminação dos Dados Fornecidos 
3.1 - Fornecimento de Dados e Retificação 
Nos termos da legislação aplicável assiste ao utilizador o direito de acesso, retificação dos seus 
dados, ora assim a ASSOCIAÇÃO SOMA NÃO ZERO oferece ao utilizador a possibilidade de 
requisição dos mesmos. A acessibilidade do utilizador aos seus dados é garantida após 
declaração expressa do mesmo, seja a solicitar os seus dados ou a sua retificação. 
 
3.2 - Livre Fornecimento de Dados e Aceitação da presente Política de Privacidade 
Qualquer utilizador poderá livremente optar por fornecer ou não os seus dados. 
O preenchimento de formulários no website é tido como indicação voluntária de dados e é 
entendido como declaração de aceitação por parte do utilizador da presente política de 
privacidade, bem como do tratamento e armazenagem desses dados, pela ASSOCIAÇÃO SOMA 
NÃO ZERO, para os fins comerciais a que se destinam. 
Ora, assim, a ASSOCIAÇÃO SOMA NÃO ZERO reserva-se no direito de armazenar e usar os dados 
fornecidos pelo utilizador até declaração expressa deste a solicitar a sua eliminação. 
 
3.3 - Eliminação dos Dados 
Se for do interesse do utilizador não mais ser contactado pela ASSOCIAÇÃO SOMA NÃO ZERO e 
que a ASSOCIAÇÃO SOMA NÃO ZERO não mais guarde os seus dados, deverá solicitar por forma 
expressa a eliminação dos seus dados das nossas bases de dados. 
 
# 4. Cookies 
Um "Cookie" é um pequeno ficheiro que é gravado no computador do utilizador, que serve 
apenas para identificar o computador que está a aceder ao site em questão. Esses ficheiros não 
contêm nenhuma informação pessoal e são usados exclusivamente por motivos de segurança e 
para fins estatísticos. 
 



É possível definir a maioria dos "browsers" de modo a ser notificado sobre a receção de um 
"cookie" e até bloquear a respetiva entrada no seu sistema. No entanto, a recusa de cookies no 
site que se está a visitar pode resultar na impossibilidade de ter acesso a algumas áreas do site 
ou de receber informação personalizada. 
 
4.1 - Que Cookies Utilizamos? 
 
Cookies Técnicos - São cookies de sessão, identificação, configuração e registo, estritamente 
necessário para identificar e fornecer os serviços solicitados. A informação obtida através deles 
é tratada apenas pela ASSOCIAÇÃO SOMA NÃO ZERO; 
 
Cookies de Análise - Aqueles que são bem tratados por nós ou por terceiros. Permite-nos 
graficamente, quantificar o número de utilizadores e realizar análise estatística do uso e serviço 
oferecido. Permite melhorar o fornecimento de produtos ou serviços oferecidos. 
 
4.2 - Como Desativar um Cookie? 
A maioria dos navegadores, mostra como configurar o navegador de forma a poder permitir ou 
não o uso de Cookies. 
Para controlar o uso de Cookies, configure através do navegador. 
 
4.3 - Como Configurar Cookies nos Vários Navegadores? 
Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt  
Firefox:https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-armazenadas-por-sites-em-
seu-c  
Explorer:https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies  
Safari:https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fsupport.
apple.com%2Fkb%2Fph5042&sandbox=1 
 
# 5. Ligações a Websites de Terceiros 
O website possui ligações para outros websites, os quais, a nosso ver, podem conter 
informações / ferramentas úteis para os visitantes. A nossa Política de Privacidade não é 
aplicada a websites de terceiros, pelo que, caso visite outro website a partir do nosso deverá ler 
a Política de Privacidade do mesmo. Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou 
conteúdo presente nesses mesmos websites de terceiros. 
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