
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA REVISTA TMQ 

Os nomes e endereços fornecidos  a esta revista serão usados exclusivamente para os serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 

Como a TMQ está alojada no site da RIQUAL, indica-se também a política de privacidade da 

mesma.  

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE – SITE DA RIQUAL 

Esta política visa informar os utilizadores do Site da RIQUAL e associados desta Rede sobre a 

forma como recolhemos e utilizamos dados pessoais, bem como assumir o compromisso em 

não utilizar os dados pessoais para propósitos não autorizados expressamente.  

Os dados recolhidos derivam da necessidade da tramitação processual da compra de conteúdos, 

da divulgação de novos conteúdos e da comunicação com os subscritores do site e/ou das 

publicações aí alojadas. 

Quando o utilizador aceder ou utilizar os serviços do Site, reconhece que leu esta Política e 

compreendeu o seu conteúdo. 

Se esta política vier a sofrer alterações significativas, estas serão publicadas previamente no site 

e, se for provável que as mesmas venham a afetar pessoalmente os utilizadores, tentaremos 

contactar diretamente os mesmos (por exemplo, por correio eletrónico, se o tivermos). 

Alguns dos motivos pelos quais recolhemos informações pessoais incluem: 

• permitir ao utilizador transferir e/ou comprar produtos e serviços; 

• responder e gerir pedidos ou eventos;  

• trabalhar com e responder a serviços oficiais e entidades reguladoras;  

• investigar questões relacionadas com a nossa atividade associativa, tais como ameaças 

de segurança e vulnerabilidades; 

• informações de contacto (como nome, endereço de correio eletrónico, endereço postal 

e número de telefone); 

• informações sobre pagamento (incluindo números de cartões de pagamento, endereço 

de faturação);  

• histórico de compra ou utilização de produtos/serviços do Site;  

• credenciais de início de sessão de conta e login;  

• outras informações podem ser recolhidas sobre os interesses dos utilizadores pelos 

conteúdos do site (sem identificação de dados pessoais), para efeitos estatísticos, muito 

deles recolhidos automaticamente pelas aplicações informáticas. 

 


