Política de Privacidade
O presente documento explicita os termos em que a INOUT – Automação e Controlo,
LDA, sociedade com sede na Avenida Infante Dom Henrique, Lote 16, Loja 4, Parque
Residencial Almirante, 2660-454 Santo António dos Cavaleiros - Loures, com o capital
social € 220.000,00 (duzentos e vinte mil) e registada na Conservatória do Registo
Comercial de Loures, sob o número único de pessoa colectiva e de matrícula 507 274
067 procede ao tratamento das informações recolhidas e utilizadas no seu sítio. Todas
estas regras estão de acordo com a legislação nacional.
A INOUT- Automação e Controlo, LDA (INOUT), protege a privacidade dos seus
visitantes bem como os dados pessoais submetidos pelos mesmos, sendo
responsável pelo www.inout.pt .
INFORMAÇÃO RECOLHIDA
A INOUT recolhe dois tipos de informação: informação pessoal e informação anónima.
A informação anónima ocorre enquanto o utilizador visita o sítio www.inout.pt e tem
como objetivo melhorar a performance e a experiência de uso do mesmo. Esta
informação é recolhida através da plataforma Google Analytics.
A informação pessoal é fornecida voluntariamente pelo visitante, aquando do envio de
candidatura espontânea e/ou resposta a oportunidades de trabalho, realizadas através
do

menu

“Oportunidades

e

Carreiras”,

com

o

seguinte

link:

http://www.inout.pt/contacte-nos/#carreiras. Todos os dados recolhidos através deste
envio voluntário, são processados pela INOUT, exclusivamente com a finalidade de
serem avaliados em eventuais processos de recrutamento.
RESPONSABILIDADE INOUT
A recolha de dados pessoais no sítio é da total responsabilidade da INOUT, que
assume o compromisso de não transmitir em nenhuma situação, informações pessoais
dos utilizadores do sítio a terceiros, sem uma devida autorização dos titulares de tais
informações.
A INOUT não se responsabiliza pelo conteúdo acedido através de qualquer
hiperligação que leve o utilizador a navegar fora do domínio www.inout.pt, sempre que
tais hiperligações sejam da responsabilidade de terceiros.

A INOUT utiliza diversas formas de protecção tecnológica contra ataques à informação
pessoal dos utilizadores.
BASE DE DADOS
A violação, ou tentativa de violação, de bases de dados obtidos através do sítio
www.inout.pt terá como consequência a abertura de processo judicial contra o(s)
infractor(es).
ATUALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/ELIMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO PESSOAL
A INOUT conservará e manterá pelo período necessário as informações/dados dos
utilizadores até instruções em contrário.
Os utilizadores podem aceder aos dados pessoais submetidos via sítio, obter uma
cópia dos mesmos e/ou pedir a sua atualização ou eliminação, nos termos da lei,
contactando-nos para a morada Rua Fradesso da Silveira, nº4, 3º andar, letra A, 1300609 Lisboa ou via e-mail para geral@inout.pt.
NOTAS FINAIS:
A INOUT reserva-se o direito de alterar as normas descritas nesta página pelo que
aconselhamos a visita frequente a esta Política de Privacidade.

