
A política de privacidade desta página

Sujeitos Interessados: Navegadores

Nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 (a seguir “Regulamento”), esta página descreve as modalidades de tratamento
dos dados pessoais dos utilizadores que consultam o site por via telemática, através do seguinte endereço: www.technacy.it

As presentes informações não se referem a outros sites, páginas ou serviços online, que podem ser acedidos através de
links hipertextuais eventualmente publicados no site, mas que se referem a recursos externos ao domínio do Responsável.

Especifica-se que a política sobre a Privacidade poderá ser alterada em função da ativação de novos serviços ou após
atualizações da legislação, por isso recomenda-se que verifique periodicamente as eventuais novidades sobre a matéria
consultando tal site. Nesta página, serão descritas as modalidades de gestão do site em relação ao tratamento dos dados
pessoais dos utilizadores que nela navegarem. Trata-se de uma informação que também é fornecida nos termos do art.º 13.º
do Regulamento (UE) em relação à proteção das pessoas físicas com relação ao tratamento dos dados de quem interage
com os serviços de internet de “TECHNACY S.R.L.”,  que podem ser acedidos por via telemática através do endereço
www.technacy.it   outros  e  eventuais  tratamentos  dos  dados  são  definidos  na  informação  e  na  política  de  cookies
correspondente à primeira página inicial do site oficial www.technacy.it

A informação  foi  fornecida  apenas  para  o site  da  “TECHNACY S.R.L.”,  e não para  os  outros  sites  eventualmente
consultados através do utilizador através do link.

O Responsável do tratamento

Após a consulta deste site, podem ser tratados os dados relativos a pessoas identificadas ou identificáveis.

Responsável  pelo Tratamento:  o responsável  o tratamento dos dados,  nos termos da normativa,  é  a  “TECHNACY
S.R.L.”, com sede jurídica e operacional na Via Molveno, 5 - 48015 Cervia (RA) Itália, Nº iva/Número de Identificação de
Pessoa Coletiva: 02399920392.

O Encarregado da proteção dos dados (“EPD”) é Studio Paci & C. Srl (pessoa para contato Luca Di Leo), cujos 
dados para contato são os seguintes: dpo@studiopaciecsrl.it e telefone: +39 0541 – 1795431.

Os  dados  pessoais  indicados  nesta  página  são  tratados  pela  “TECHNACY  S.R.L.”,  para  a  realização  das  próprias
atividades. Consentimento, execução de um contrato, adimplemento de uma obrigação legal para além da perseguição de
um legítimo interesse são as bases jurídicas que, dependendo dos tratamentos dos dados realizados em tal site,  serão
perseguidas.

Local de tratamento dos dados

Os tratamentos relacionados aos serviços de internet deste site são realizados na Itália e são geridos pelo fornecedor de
serviços Amazon Web Service e são realizados pelo pessoal técnico de Pleiadi International Srl e de outros encarregados
de “TECHNACY S.R.L.”, em ocasião de operações de atualização e manutenção. Nenhum dado decorrente do serviço de
internet será divulgado. Os dados pessoais fornecidos voluntariamente pelos utilizadores que enviam pedidos de contato
são  utilizados  apenas  para  a  realização  do  serviço  ou  a  prestação  solicitada  até  mesmo  eventualmente  através  dos
fornecedores de serviço externos.

Tipos de dados tratados e finalidades de
tratamento

Dados de navegação

Os sistemas informáticos e os procedimentos de software responsáveis pelo funcionamento deste site adquirem, durante o
seu uso normal, alguns dados pessoais cuja transmissão está implícita no uso dos protocolos de comunicação de Internet.

Nesta categoria de dados fazem parte dos endereços de IP ou os nomes de domínio dos computadores e dos terminais
utilizados  pelos  utilizadores,  os  endereços  de  notação  URI/URL (Uniform Resource  Identifier/Locator)  dos  recursos
solicitados, o horário da solicitação, o método utilizado ao enviar a solicitação ao servidor, a dimensão do ficheiro obtido
em resposta, o código numérico que indica o estado da resposta dada pelo servidor (concluído com sucesso, erro, etc.) e
outros parâmetros relativos ao sistema operacional e ao ambiente informático do utilizador.

Tais dados, necessários para a fruição dos serviços de internet, também serão tratados para:

 Obter informações estatísticas sobre o uso dos serviços (páginas mais visitadas, número de visitantes por faixa 
horária ou diária, áreas geográficas de proveniência, etc.);

 Verificar o funcionamento correto dos serviços oferecidos.

Dados comunicados pelo utilizador



O envio facultativo, explícito e voluntário de mensagens aos endereços de contato da “TECHNACY S.R.L.”, para além
do preenchimento  e o envio dos formulários  presentes  no site  www.technacy.it  implicam na aquisição dos dados de
contato do remetente, necessário para responder, para além de todos os dados pessoais inclusos nas comunicações.

Específicas  informações  serão  publicadas  nas  páginas  do  site  www.technacy.it preparadas  para  o  fornecimento  de
determinados serviços.

Cookies e outros sistemas de rastreamento

Não são utilizados cookies para a elaboração do perfil dos utilizadores.

Ao contrário, são utilizados cookies de sessão (não persistentes) de maneira estritamente limitado a quanto necessário para
a navegação segura e eficiente do site. A memorização dos cookies de sessão nos terminais ou nos browsers pode ser
gerida pelos utilizadores, se nos servidores, no término das sessões HTTP, informações relativas aos cookies permanecem
registadas  nos logs dos serviços,  com tempos de conservação  próprios  de cada  gestor  terceiro  do serviço.  Os  dados
eventualmente adquiridos através dos cookies e as modalidades para a sua gestão, foram descritos de maneira completa no
documento “política de cookies”.

Faculdade de comunicação dos dados

À parte quanto especificado para os dados de navegação, o utilizador é livre de fornecer os dados pessoais indicados nos
módulos de solicitação de informações à “TECHNACY S.R.L.” quando necessário, sempre que forem solicitados tais
dados será fornecida a informação específica fornecida e, se necessário, requerido com o consentimento.

Modalidade do tratamento

Os dados pessoais  serão tratados com instrumentos automáticos pelo tempo estritamente necessário  para perseguir  as
finalidades para as quais foram recolhidos. Específicas medidas de segurança foram observadas para prevenir a perda dos
dados, usos ilícitos ou não corretos e acessos não autorizados. Informamos que, para fornecer um serviço completo, estão
presentes links a outros sites geridos por outros titulares. Não seremos responsabilizados em caso de erros, conteúdos,
cookies e publicações de conteúdo imoral ilícito, publicidade, banners ou ficheiros que não estiverem em conformidade
com as  disposições  normativas  em vigor  e  no  respeito  da  normativa  de  Privacidade  por  parte  de  sites  por  nós  não
gerenciados aos quais se refere.

Destinatários dos dados

São destinatários dos dados recolhidos após a consulta do site relacionados acima os seguintes sujeitos designados pela
“TECHNACY S.R.L.”, nos termos do artigo 28.º do Regulamento, como responsáveis pelo tratamento.

- Pleiadi International Srl como fornecedora dos serviços de desenvolvimento e manutenção da plataforma de 
internet;

Os dados pessoais  recolhidos são tratados pela “TECHNACY S.R.L.”,  que age com base em instruções  específicas
fornecidas de acordo com a finalidade e modalidade do tratamento.

Transferência dos dados para o estrangeiro

O titular não transfere dados pessoais para Países que não fazem parte da UE. Caso seja necessário, serão previamente 
informados os interessados e serão adotadas medidas de garantia para a transferência face aos destinatários, que 
dependendo dos casos poderão ser: verificação da existência de decisões de adequação para o país destinatário por parte da
Comissão, assinatura de cláusulas contratuais standard, no caso dos EUA, verificação de adesão a acordos internacionais 
em vigor; diversamente de tais garantias (em relação ao art.º 49.º, do RGPD), verifica-se a existência de um contrato ou 
medidas pré-contratuais a favor do sujeito interessado ou o consentimento à transferência.

Direitos dos interessados

Terá o direito de obter do titular o cancelamento (eventual direito ao esquecimento), a limitação, atualização, retificação,
portabilidade, oposição ao tratamento dos dados pessoais que lhe concernem, e em geral poderá exercer todos os direitos
previstos pelos artigos 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º do RGPD, se aplicáveis em relação às finalidades do
tratamento dos dados.



Reg.to UE 2016/679: Artigos 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º

1. O interessado tem o direito de obter a confirmação da existência ou não dos dados pessoais que lhe concernem, até mesmo 
caso não tenham sido registados, e a sua comunicação em forma inteligível.

2. O interessado tem o direito de obter informações sobre:
a. a origem dos dados pessoais;
b. as finalidades e modalidades do tratamento;
c. a lógica aplicada em caso de tratamento efetuado com o auxílio de instrumentos eletrónicos;
d. os dados de identificação do responsável, dos subcontratantes e do representante designado, nos termos do artigo 5.º, segundo 

parágrafo;
e. dos sujeitos ou das categorias de sujeitos aos quais os dados pessoais podem ser comunicados ou que podem tomar conhecimento 
como representante designado no território do Estado, de responsáveis ou encarregados.

3. O interessado tem o direito de obter:
a. a atualização, a retificação ou, quando houver interesse, a integração dos dados;
b. o cancelamento, a transformação em forma anónima ou o bloqueio dos dados tratados em violação da lei, incluídos aqueles dos quais
não é necessária a conservação em relação às finalidades para os quais os dados foram recolhidos ou sucessivamente tratados;
c. a confirmação de que as operações relacionadas nas alíneas a) e b) foram levadas ao conhecimento, até mesmo em relação ao seu
conteúdo, daqueles aos quais os dados foram comunicados ou divulgados, exceto quando tal adimplemento se tornar impossível ou
implicar no uso de meios manifestamente desproporcionais em relação ao direito tutelado;
d. a portabilidade dos dados.

4. O interessado tem o direito de se opor, total ou parcialmente;
a. por motivos legítimos ao tratamento dos dados pessoais que lhe concernem, mesmo se pertinentes à finalidade da recolha;
b. ao tratamento de dados pessoais que lhe concernem para fins de envio de material publicitário ou de venda direta ou para a realização 
de pesquisas de mercado ou de comunicação comercial.

Direito de reclamação

Os interessados que considerarem que o tratamento dos dados pessoais que lhe concernem efetuado através deste site é
realizado em violação das disposições do Regulamento têm o direito de enviar uma reclamação à Autoridade de Proteção,
como previsto pelo art.º 77.º do Regulamento, ou de adotar as medidas judiciais oportunas (art.º 79.º do Regulamento). 
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