
 

 
 

  
Zona Industrial de Sousel Lt 60 Sala A  7470-200  Sousel 

Telemóvel 961129811 e-mail geral@necs.pt 

 

Aceito que os meus dados pessoais sejam tratados por meios informáticos 

Li e aceito a Política de Privacidade e Condições de Utilização 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável da Empresa 

 

  

SÓCIO Nº_________     
 
 
 
 

                      DATA ____/____/_____ 

 

INFORMAÇÕES DA EMPRESA 

Nome:  Tipo:  

NIF:  Telefone:  

Email:  www.  

Morada:  
Código 
Postal 

 

CAE Principal:     

CAE Secundário: 

Outros CAE: 

CONTACTOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

Nome:  Função:  

Telefone:  

Email:  

 



 

 
 

  
Zona Industrial de Sousel Lt 60 Sala A  7470-200  Sousel 

Telemóvel 961129811 e-mail geral@necs.pt 

Política de Privacidade 

O Núcleo Empresarial do Concelho de Sousel é responsável por toda a informação recolhida e respeita a 

privacidade dos seus associados, processando os seus dados pessoais de acordo com as leis em vigor. 

Os dados não serão utilizados para quaisquer outros fins que não os aqui especificados. Recolhemos 

apenas dados pessoais que possam ser necessários para a prestação dos nossos serviços. Os seus dados 

pessoais podem incluir: Nome; Morada; Número de telefone; Endereço de email; Número de 

identificação fiscal; Entre outros dados necessários para ajudar a identifica-lo. 

A nossa Política de Privacidade tem o objetivo de descrever como e que dados recolhemos e que uso 

fazemos dos seus dados pessoais. Também descreve as formas que disponibilizamos para aceder, 

atualizar e ter controlo sobre os seus dados que processamos. 

Se a qualquer momento tiver questões sobre as nossas práticas e sobre os direitos descritos abaixo, 

pode falar connosco contatando através de geral@necs.pt. Esta caixa de correio é monitorizada e gerida 

de forma a que possamos prestar um serviço de confiança. 

 

A Informação Recolhida 

Recolhemos informação que nos permite fornecer a melhor experiência possível quando usufrui dos 

nossos serviços. Muita da informação que poderá considerar como sendo pessoal é fornecida 

diretamente por si quando: 

• Se torna nosso associado através do preenchimento de formulário (ex: nome, morada, nf, etc.); 

• Pede assistência ou informações à nossa associação (ex: número de telefone); 

• Completa formulários de contato ou solicita-nos outras informações (ex: endereço de email); 

• Participa em concursos e inquéritos, candidata-se a uma vaga de emprego ou participa em 

atividades que possam requerer informação acerca de si. 

No entanto, também recolhemos informações adicionais ao fornecer os nossos serviços para garantir o 

desempenho necessário e ideal. Esses métodos de recolha podem não ser tão óbvios. Destacamos os 

seguintes: 

As informações relacionadas à sua adesão são recolhidas em associação com o uso de nossos 

serviços, como números de conta, compras, quando os produtos são renovados ou expirados, 

solicitações de informações e solicitações e notas de atendimento ao cliente. 

Cookies e tecnologias semelhantes nos nossos sites, permitem rastrear o seu comportamento de 

navegação, links clicados, itens comprados, informação relacionada com as suas preferências e como 

usa e interage com os nossos serviços. 

Os dados sobre o uso de serviços são recolhidos automaticamente quando utiliza e interage com os 

nossos serviços, incluindo metadados, arquivos de log, IDs de cookies/dispositivos e informações de 

localização. Essas informações incluem dados específicos sobre as suas interações com os recursos, 

conteúdos e links (incluindo os de terceiros, como plug-ins de redes sociais) contidos nos serviços, 

endereço IP (Internet Protocol), qual sistema operativo é utilizado, configurações de dispositivo, Ids de 

aplicativos, identificadores de dispositivos exclusivos e dados de erro alguns desses dados recolhidos 

podem ser usados para identificar a sua localização. 

Dados suplementares podem ser recolhidos através de outras fontes, incluindo bases de dados 

disponíveis publicamente ou de terceiros dos quais adquiridos e que podemos combinar com informações 

que já temos, para que possamos atualizar, expandir e analisar precisão dos nossos registos. 

 

 


