Declaração de Política de Privacidade
Esta é a Declaração de Política de Privacidade do Vodafone Conferencing, disponível em
http://conferencing.vodafone.pt e fornecida pela Vodafone Portugal, Comunicações
Pessoais S.A., Número de Contribuinte 502544180, com sede na Av. João II, 1.04.01, Parque
das Nações, 1998-017 Lisboa (‘nós’), membro do Grupo Vodafone*.
No presente documento explicamos quais as informações que recolhemos, e a utilização
que fazemos das mesmas, ao fornecermos-lhe o Vodafone Conferencing, para que possa
tomar uma decisão informada relativamente quanto a pretender ou não utilizar o serviço.
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Recolha de Dados Pessoais
Dados do Moderador
Conferências Públicas – Solicitar-lhe-emos o seu nome, endereço de e-mail e dados da
conferência que pretende agendar, de forma a atribuirmos os números de conferência
adequados e a adaptar um convite para você enviar aos participantes.
Conferências Privadas – Assim como os detalhes necessários para as conferências públicas,
solicitamos os endereços de e-mail dos participantes de forma a atribuir um código pessoal
de conferência e a enviar os e-mails para os participantes. Esta acção proporciona um nível
de segurança no acesso às reuniões privadas.
Os endereços de e-mail dos participantes (convidados) são armazenados na nossa base de
dados até o anfitrião da conferência eliminar a reunião, ou até 7 (sete) dias após a reunião,
altura em que o sistema os elimina automaticamente, independentemente da sua
antiguidade.

Dados do Participante
Como acima referido, os nomes e endereços de e-mail dos participantes podem ser-nos
fornecidos pelo organizador da reunião, para que os participantes possam ser convidados
para as conferências. O ecrã da conferência Web poderá apresentar os números de telefone
ou endereços de e-mail dos participantes para sua identificação na conferência e de forma
a proporcionar um nível de segurança à mesma.
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Conteúdos fornecidos durante as conferências
O Vodafone Conferencing inclui diversas funções de colaboração que poderão implicar os
conteúdos que são carregados no serviço e partilhados com os participantes.
Os ficheiros carregados que não sejam eliminados pelos participantes serão
automaticamente eliminados pelo sistema 7 (sete) dias após a conferência.
A partilha de aplicações implica um pequeno programa transferido para o computador do
moderador, o qual poderá partilhar em tempo real os programas especificamente
seleccionados que são executados no computador do anfitrião. Não armazenamos
conteúdos partilhados através da utilização desta função.

Cookies
O que é um cookie?
Os cookies são ficheiros de texto que são instalados no seu browser quando a página de
Internet que escolhe requer conteúdos a partir de um servidor Web. Este ficheiro de texto
actua como identificador único para que o seu browser possa ser novamente identificado
pelo servidor Web.

Porque utilizamos cookies
Utilizamos cookies para identificar os utilizadores do serviço e os seus privilégios (ou seja,
moderador vs. utilizador) e para garantir que os recursos são utilizados somente numa
reunião de cada vez.
A maioria das tecnologias de browser (como o Internet Explorer, Netscape etc.) permite-lhe
seleccionar se pretende ou não aceitar cookies. Poderá recusar todos os cookies ou poderá
definir o seu browser para alertá-lo de cada vez que um site de Internet tenta estabelecer
um cookie.

Divulgação e Partilha dos seus Dados Pessoais
Exceptuando os casos explicados nesta secção, não alugamos, vendemos ou divulgamos os
seus dados pessoais ou informações de contacto a terceiros para seu próprio uso.
Poderemos, contudo, partilhar os seus dados pessoais com membros do Grupo Vodafone*
para os fins previstos nesta Declaração de Privacidade, e sujeitos aos termos da mesma.
•

•
•

No caso de sofrermos uma reorganização ou de sermos vendidos a terceiros,
quaisquer informações pessoais que tenhamos suas poderão ser cedidas à entidade
re-organizada ou a terceiros para os fins e sob os termos da presente Declaração de
Política de Privacidade.
Poderá ser necessária a partilha dos seus dados pessoais com terceiros que estejam
envolvidos na entrega dos produtos e serviços encomendados ou utilizados por si.
Poderemos ser periodicamente obrigados por lei ou ordem do tribunal a divulgar os
seus dados pessoais para satisfazer quaisquer obrigações ou requisitos legais ou
reguladores – por exemplo, as autoridades competentes podem solicitar-nos dados
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telefónicos sempre que seja relevante para as suas investigações de actividades
criminosas. Nessas circunstâncias, levaremos a cabo todos os esforços razoáveis
para assegurar que esses requisitos ou obrigações estão de acordo com as leis
aplicáveis.

Segurança dos Dados
Reconhecemos uma preocupação crescente por parte dos nossos clientes relativamente à
forma como as empresas protegem os dados pessoais de utilizações indevidas e abusos.
Dispomos de equipas de segurança especializadas que executam uma revisão e melhoria
permanentes das nossas regras e procedimentos técnicos, físicos e administrativos para
proteger os seus dados pessoais contra acessos não autorizados, perdas acidentais e/ou
destruição.
Por favor lembre-se de que as comunicações realizadas através da Internet, tais como emails/webmails, não são seguras, a menos que tenham sido encriptadas. As suas
comunicações poderão ser encaminhadas através de uma série de países antes de serem
entregues - esta é a natureza da World Wide Web/Internet . Não aceitaremos a
responsabilidade por qualquer acesso não autorizado ou perda de dados pessoais que
esteja para lá do nosso controlo.

Generalidades
Reservamo-nos o direito de corrigir ou modificar a presente Declaração de Política de
Privacidade em qualquer altura e como resposta a alterações na protecção de dados e
legislação de privacidade aplicáveis.
*Para os fins da presente Declaração de Política de Privacidade, o "Grupo Vodafone”
significa o Vodafone Group Plc e qualquer empresa ou outra entidade das quais o Vodafone
Group Plc detenha (directa ou indirectamente) mais de 15% do capital social emitido. Para
mais informações consulte www.vodafone.com.
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