Política de privacidade
A presente Política de Privacidade esclarece quais práticas de privacidade da Habitat Invest, no
que respeita ao tratamento dos dados pessoais recolhidos no âmbito do website do projeto
DUQUE 70 (“Website”).
Recolha e utilização de dados pessoais
A Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais será a HABITAT VITAE - SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A, com sede na R. Moeda 4, 1200-109 Lisboa.
O tratamento dos dados pessoais recolhidos (nomeadamente, nome; telefone e email;
) é necessário para as finalidades de implementação e desenvolvimento da comunicação à qual o
titular dos dados aderiu.
Na qualidade de Responsável pelo Tratamento, e mediante prévia obtenção do
consentimento livre, específico e expresso do titular dos dados, a Habitat Invest poderá
ainda tratar os dados pessoais do Cliente para uma ou várias das seguintes
finalidades:
• Análise de perfil e de consumo;
• Atividade comercial e de marketing;
• Realização de sondagens e inquéritos de opinião;
Os dados pessoais recolhidos para estas finalidades poderão ser transmitidos pela
Habitat Invest aos seus parceiros comerciais, os quais limitarão também o tratamento dos
referidos dados às finalidades para as quais tenha sido obtido o consentimento prévio
do titular dos dados pessoais.
Prazo de conservação dos dados pessoais
Os seus dados pessoais serão conservados durante o período necessário à
prossecução da finalidade que motivou a respetiva recolha, nos termos da legislação
aplicável.
Direito de acesso e retificação
O titular dos dados poderá exercer o seu direito de acesso e retificação dos dados
pessoais, através de pedido proposto para o seguinte endereço: info@habitatinvest.pt
Medidas de segurança
A Habitat Invest adota medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados pessoais
dos Clientes contra perda, manipulação e acesso não autorizados. Não obstante,
ainda que seja impossível assegurar a total inviolabilidade dos dados pessoais, a
Habitat In obriga-se a desenvolver os melhores esforços para garantir que os dados são
guardados da melhor forma possível.
Cookies
Para lhe prestar um melhor serviço, utilizamos cookies. Os cookies são pequenos
ficheiros de texto que são colocados no seu disco rígido por um servidor de páginas
web.
Alguns dos cookies são essenciais para garantir as funcionalidades disponibilizadas,

enquanto outros são destinados a melhorar o desempenho e a experiência do
utilizador.
Os cookies são utilizados pelo Responsável pelo Tratamento principalmente para:
1. Recolher direções IP dos utilizadores. A informação do cookie identifica o
utilizador e se ele estiver inscrito em algum serviço, promovido por nós, dá uma
ordem para o sistema aceder à informação sobre o utilizador que temos
armazenada. Assim, podemos personalizar as preferências do utilizador e
facilitar a utilização dos seus serviços.
2. Realizar estudos estatísticos que permitam distinguir entre utilizadores
regulares, para assim poder calcular a quantidade de utilizadores e o seu
crescimento.
3. Reconhecer se os utilizadores visualizaram uma determinada parte do sítio
web e assim evitar a aparição repetitiva da própria.
Em qualquer caso, pode limitar ou restringir a admissão de cookies através das
opções do seu navegador.

