TERMOS, CONDIÇÕES GERAIS E POLITICA DE PRIVACIDADE

Qual o objetivo do beppa.com?
O beppa.com tem como objetivo aproximar pessoas, consideradas maiores de idade, ou
seja, as que estão habilitadas a praticar todos os atos da vida civil, por meio de uma
plataforma local on-line a fim de garantir a essas pessoas a possibilidade de trocas de
informações sobre temas variados, além de pesquisas territoriais.
Por exemplo: quero me mudar para um país para estudar, terá um Beppa para lhe
orientar na escolha da universidade, região e curso a escolher; fui transferida pela
empresa em que trabalho para outro país e tenho filhos que precisam de matrícula em
escola, terá um Beppa para lhe orientar na escolha da escola, ou, quero abrir uma
empresa em um país diferente do meu país de origem, terá um Beppa do ramo da
atividade no país escolhido para lhe informar sobre os procedimentos necessários. E por
ai vai...
Os participantes são classificados como Beppas e usuário, sendo os Beppas um
participante qualificado e habilitado junto a plataforma beppa.com para fornecer seus
serviços de troca de informações ou orientações sobre assuntos específicos. Cada Beppa
tem uma qualificação, ficando a cargo do usuário escolher um Beppa que se enquadre
no perfil procurado. Já o usuário é (1) uma pessoa (participante) usando o site em seu
próprio nome, ou (2) uma pessoa que esteja usando o site em nome de um participante
que seja uma empresa ou organização.

Como me registrar junto ao beppa.com?
Para acessar o conteúdo exclusivo do site você deve se registrar criando uma conta
("conta beppa.com"), assim se tornará um usuário.
Sua conta beppa.com e sua página de perfil de conta beppa.com serão criadas para seu
uso do site com base nas informações pessoais que você nos fornecer ou que
obtivermos por meio de um SNS. Você não pode ter mais de uma conta beppa.com
ativa.

Você concorda em fornecer informações precisas, atuais e completas durante o
processo de registro e atualizar essas informações para mantê-las precisas, atuais e
completas.
O beppa.com reserva-se o direito de suspender ou encerrar sua conta beppa.com e seu
acesso ao site e serviços se você criar mais de uma conta beppa.com ou se qualquer
informação fornecida durante o processo de registro ou depois se revelar imprecisa,
fraudulenta, não atual, incompleta ou de outra forma violando estes termos de serviço.
Você é responsável por proteger sua senha e concorda que não divulgará sua senha a
terceiros e que assumirá a responsabilidade exclusiva por quaisquer atividades ou ações
sob sua conta beppa.com, independentemente de ter autorizado tais atividades ou
ações.
Você notificará imediatamente o beppa.com sobre qualquer uso não autorizado da sua
conta beppa.com.

O que não posso fazer junto ao beppa.com?
1. Não spam: não envie a mesma mensagem para vários usuários ou publique
repetidamente a mesma mensagem nas seções de discussões, anotações ou respostas.
2. Não publique ou envie anúncios comerciais: não publique ou comente para fins
comerciais.
3. Não procure um relacionamento romântico: não entre em contato com outros
membros do beppa.com para namorar ou encontrar parceiros sexuais. O beppa.com
considera isso “assédio”. O beppa.com leva muito a sério os relatos de avanços sexuais
indesejados.
4. Não assediar, intimidar ou perseguir: o beppa.com não tolera assédio, intimidação
ou perseguição. O beppa.com tomará medidas em todos os relatos de comportamento
abusivo. Enviar mensagens a outro usuário com solicitações ou mensagens indesejadas
de amigos é uma forma de assédio.

5. Não crie identidades falsas: afirmar ser outra pessoa, criar uma presença falsa para
uma organização ou criar várias contas não é permitido. Perfis duplicados, falsos e de
brincadeira não são permitidos.
Tanto o usuário como o Beppa poderão denunciar conteúdos não aprovados pelo
regulamento do beppa.com, com a apuração da denúncia o denunciado poderá ser
excluído da plataforma e o conteúdo denunciado removido.
Serão removidos, automaticamente, da plataforma os usuários ou Beppas que:
1. Promoverem discurso de ódio ou utilizarem linguagem ofensiva: o beppa.com não
permite discurso de ódio ou linguagem ofensiva. Não permitimos que os usuários
ataquem outras pessoas com base em sua raça, etnia, nacionalidade, religião, sexo,
sexo, orientação sexual, deficiência ou condição médica.
2. Conteúdo comercial ou promocional: pedimos que você respeite nossos membros,
não os contatando para fins comerciais sem o seu consentimento. Além disso, não faça
postagens ou comentários que sejam exclusivamente para fins comerciais, pois isso
prejudica e não acrescenta nada de valor à comunidade de aprendizagem de idiomas.
3. Conteúdo sexual e pornográfico: o beppa.com tem uma política rígida contra o
compartilhamento de conteúdo pornográfico e qualquer conteúdo sexualmente
explícito. Também impomos limitações à exibição de nudez.
4. Informações pessoais identificáveis: o beppa.com não permite a publicação de
informações pessoais de um usuário sem o consentimento de uma pessoa.
5. Conteúdo pirateado: o beppa.com não permite que os usuários compartilhem
conteúdo no beppa.com, onde eles não têm o direito de fazê-lo. Pedimos que você
respeite direitos autorais, marcas registradas e outros direitos legais.
6. Discussões políticas ou religiosas: o beppa.com não permite discussões ou gráficos
relacionados a eventos ou grupos políticos ou religiosos. Política e religião são tópicos
sensíveis que muitas vezes levam a comentários polarizadores e odiosos. É nossa
posição não ter esses tipos de discussões em um site destinado ao aprendizado de
idiomas.

7. Violência: retiramos o conteúdo quando pensamos que existe risco de dano físico ou
ameaça à segurança pública ou individual. Você não pode ameaçar outras pessoas nem
sugerir atos de violência. Não permitimos promover, planejar ou celebrar quaisquer
ações que possam resultar em danos a terceiros, incluindo roubo e vandalismo.
8. Self-harm: o beppa.com leva a sério as ameaças de automutilação. Nós removemos
qualquer promoção ou encorajamento de automutilação, distúrbios alimentares ou uso
de drogas. Também trabalhamos com agências de prevenção de suicídio em todo o
mundo para fornecer assistência a pessoas em perigo.
O beppa.com não se responsabiliza pelos conteúdos privados trocados entre usuários e
Beppas por isso, conta com o auxílio de todos que utilizam a plataforma para
denunciarem quaisquer das condutas acima descritas. Toda denuncia deverá ser feita
por e-mail ao endereço suporte@beppa.com

CONDIÇÕES GERAIS
Da limitação de responsabilidade
Em nenhum caso o beppa.com será responsável por você ou qualquer outro participante
por eventuais danos, especiais, incidentais ou punitivos, incluindo, sem limitação, perda
de lucros, perda de oportunidades de negócios, mesmo que avisada da possibilidade de
tais danos.
Não obstante qualquer disposição do presente acordo, em hipótese alguma a
responsabilidade do beppa.com por qualquer ação ou reivindicação relacionados aos
serviços fornecidos seja com base em contrato, negligência ou qualquer outra teoria de
responsabilidade.

Da Propriedade intelectual
O beppa.com e seus licenciantes mantêm todo o seu direito, título e interesse em todos
os direitos de patente, invenções, direitos autorais, know-how e segredos comerciais
relacionados ao site.

O logotipo e o nome beppa.com são marcas comerciais do beppa.com e podem estar
registrados em certas jurisdições. Todos os outros nomes de produtos, nomes de
empresas, marcas, logotipos e símbolos no site podem ser marcas comerciais de seus
respectivos proprietários.

Do meio de contato oficial
Se você precisa de assistência ou se deseja denunciar uma violação do site ou políticas
de serviço entre em contato com o atendimento ao cliente beppa.com através do
endereço de e-mail suporte@beppa.com

POLITICA DE PRIVACIDADE
I.

Objetivo:

A presente política de privacidade tem por objetivo:
A) descrever a forma como o beppa.com trata os dados pessoais das pessoas com quem
se relacionam (sejam clientes, parceiros e utilizadores dos serviços), a exemplo dos
Beppas e usuários, incluindo as pessoas que acedem às suas instalações (edifício-sede,
delegações

e

postos

de

recolha

de

anúncios);

b) informar os direitos de que gozam os titulares dos dados pessoais nesta matéria, de
acordo com o disposto no regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
(“regulamento

geral

sobre

a

proteção

de

dados”

ou

“rgpd”).

O beppa.com está fortemente comprometido com a proteção da privacidade dos dados
pessoais dos Beppas e dos usuários dos serviços.
De igual forma, o beppa.com está empenhado em salvaguardar, a todo o tempo, os
direitos dos titulares dos dados pessoais previstos na legislação aplicável.

II.

Conceitos essenciais: dados pessoais, titulares dos dados, tratamento dos dados

e responsável pelo tratamento
A) dados pessoais:
Dados pessoais são qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou
identificável.

É considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou
indiretamente, em especial por referência a um identificador, por exemplo um nome,
um número de identificação, dados de localização, identificadores por via electrónica ou
a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental,
económica,

cultural

ou

social

dessa

pessoa

singular.

B) titulares dos dados pessoais:
Os titulares dos dados são as pessoas singulares a quem os dados pessoais respeitam.
Os titulares dos dados pessoais são, neste caso, os clientes e utilizadores dos serviços da
beppa.com.

C) tratamento de dados pessoais:
O tratamento de dados pessoais consiste numa operação ou um conjunto de operações
efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios
automatizados ou não automatizados, designadamente a recolha, o registo, a
organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a
consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de
disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a
destruição.

D) responsável pelo tratamento dos dados:

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais (beppa.com) é a pessoa singular ou
coletiva que determina as finalidades e os meios de tratamentos dos dados pessoais,
que decide, em concreto, quais os dados pessoais a recolher, as finalidades e os meios
do

tratamento

e

o

prazo

de

conservação

dos

dados

pessoais.

III. Princípios a observar no tratamento dos dados pessoais
No tratamento dos dados pessoais dos clientes e utilizadores, o beppa.com observa e
respeita, de forma permanente, os seguintes princípios fundamentais:
A) licitude do tratamento: os dados pessoais apenas serão tratados se e na medida em
que se verifique pelo menos uma das seguintes situações: (i) o titular dos dados tiver
dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para uma ou mais
finalidades específicas, (ii) o tratamento for necessário para a execução de um contrato
no qual o titular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a seu pedido, (iii)
o tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que a
beppa.com esteja sujeita ou o tratamento for necessário para a defesa de interesses
vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular, (iv) o tratamento for necessário
ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de
que está investida a beppa.com ou (v) o tratamento for necessário para efeito dos
interesses legítimos prosseguidos pela beppa.com ou por terceiros.
B) transparência: será prestada informação acerca do tratamento dos dados pessoais
aos seus respetivos titulares, a qual será transmitida de forma concisa, de fácil acesso e
compreensão, sendo utilizada uma linguagem clara e simples.
C) finalidade: os dados pessoais serão tratados para finalidades determinadas, explícitas
e legítimas e não serão tratados posteriormente de uma forma incompatível com essas
finalidades;
D) minimização: os dados pessoais serão adequados, pertinentes e limitados ao que é
necessário relativamente às finalidades para as quais são tratados;

E) exatidão: os dados pessoais devem ser exatos e atualizados sempre que necessário,
adotando o beppa.com medidas adequadas para que os dados inexatos, tendo em conta
as finalidades para que são tratados, sejam apagados ou retificados sem demora;
F) integridade e confidencialidade: os dados pessoais serão tratados de uma forma que
garanta a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado
ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando o
beppa.com

as

medidas

técnicas

ou

organizativas

adequadas;

G) limitação da conservação: os dados pessoais serão conservados de uma forma que
permita a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário
para as finalidades para as quais são tratados;
H) proteção de dados: o beppa.com aplicará, quer no momento de definição dos meios
de tratamento, quer durante o próprio tratamento dos dados pessoais, as medidas
técnicas e organizativas adequadas e destinadas a aplicar com eficácia os princípios da
proteção de dados pessoais.
IV. Os dados pessoais tratados pelo beppa.com e modo como são recolhidos
O beppa.com poderá tratar as seguintes categorias de dados pessoais dos clientes e
utilizadores:
Categorias de dados pessoais

Exemplos

Dados de identificação e de Nome, endereço, número de identificação fiscal, dados de
contato

pagamento, dados constantes de redes sociais (nome, fotografia
de perfil, e-mail, data de nascimento e localidade), endereço de
correio eletrônico e contato telefônico, data de nascimento e
gênero.

Serviço

Dados relativos a serviços contratados ou adquiridos ao
beppa.com.

Interesses

Interesse nos serviços do beppa.com.

Perfil de utilização

Dados que resultam das informações técnicas disponibilizadas
pelo dispositivo utilizado pelo cliente ou utilizador sempre que

acede a um serviço da beppa.com, designadamente, endereço IP,
browser, sites visualizados, sistema operativo e motor de busca
da internet utilizados e resolução do ecrã/tela.

os dados pessoais dos clientes e utilizadores serão recolhidos quando estes subscrevem,
aderem ou utilizam um serviço do beppa.com.
A recolha dos dados pessoais pode ser efetuada através de um documento escrito,
através do site da beppa.com, por via telefônica ou presencial.
O beppa.com poderá recolher dados pessoais a partir de fontes acessíveis ao público ou
outras fontes, nomeadamente através de terceiros (neste caso o beppa.com
compromete-se a cumprir todas as normas legais que lhe sejam aplicáveis e a impor aos
terceiros transmitentes o cumprimento das obrigações legais que sobre eles impendam,
nomeadamente a obrigação de obtenção de consentimento para a transmissão dos
dados pessoais).
V. Finalidades para as quais o beppa.com trata os seus dados
O beppa.com trata os dados pessoais dos seus clientes e utilizadores para as seguintes
finalidades:

A) prestação dos serviços, incluindo adesão aos serviços (assinaturas e subscrições),
gestão de conteúdo, faturação, contatos, informações ou pedidos e gravação de
chamadas para prova de transações comerciais e quaisquer outras comunicações
respeitantes

à

relação

contratual.

B) marketing, incluindo venda ou marketing de serviços, análise de perfis e preferências
de utilização dos serviços, melhoria e desenvolvimento dos serviços e da experiência de
utilização, oferta de conteúdo, gestão de conteúdos disponibilizados por anunciantes;
C) gestão administrativa, contabilística e fiscal, incluindo faturação e contabilidade e
cobrança;
D) cobrança extrajudicial e judicial e pagamentos;
E) gestão de reclamações;

F) cumprimento de obrigações legais, incluindo obrigações em matéria fiscal e resposta
a pedidos de autoridades judiciais ou de outras autoridades públicas, nos termos legais;
G) controle da segurança, incluindo controle de acessos físicos e lógicos e
videovigilância.

VI. Fundamentos jurídicos do tratamento dos dados pessoais
O beppa.com apenas procederá ao tratamento de dados pessoais desde que esteja
verificado algum dos seguintes fundamentos:
A) consentimento: casos em que o cliente ou utilizador tenha prestado o seu
consentimento livre, específico, informado, explícito e inequívoco, seja verbalmente,
por escrito, presencialmente ou através do preenchimento e validação de um formulário
ou

opção

de

seleção.

No caso excepcional em que sejam tratados dados pessoais de menores e seja
necessário obter o consentimento, a beppa.com obterá o consentimento dos titulares
das

responsabilidades

parentais.

B) execução de um contrato ou para diligências pré-contratuais: casos em que o
tratamento dos dados pessoais seja necessário para a adesão ou subscrição de um
serviço da beppa.com ou para a sua respetiva prestação ou execução, por exemplo para
a gestão de faturação de contatos de informações ou de pedidos.
C) cumprimento de uma obrigação jurídica: casos em que o tratamento dos dados
pessoais seja necessário para que a beppa.com possa cumprir uma obrigação legal a que
está vinculada, por exemplo cumprimento de obrigações em matéria fiscal e resposta a
pedidos

de

autoridades

judiciais

D) interesse legítimo: casos em que o tratamento dos dados pessoais seja necessário
para que a beppa.com possa exercer um interesse legítimo próprio ou de terceiros, por
exemplo, melhoria e desenvolvimento dos serviços.

VII. Direitos do titular dos dados
Enquanto titular dos dados pessoais, goza dos seguintes direitos:
A) direito de acesso e informação: tem o direito a obter confirmação sobre se os seus
dados pessoais são tratados pelo beppa.com, bem como o direito a aceder a esses dados
e de obter informação sobre o tratamento dos mesmos, incluindo sobre as finalidades
do tratamento, os destinatários ou categorias de destinatários dos dados e os respetivos
prazos

de

conservação.

Tem ainda o direito de obter uma cópia dos dados pessoais objeto de tratamento.

b) direito de retificação: tem o direito de requerer a retificação dos dados pessoais que
não sejam exatos, bem como o direito de requerer que os dados que não se encontrem
completos sejam devidamente completados.
C) direito de solicitar o apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”): em
determinadas situações, tem direito de requerer a eliminação dos dados pessoais.
O direito ao apagamento pode ser limitado nos casos previstos no RGPD, entre os quais,
nos casos em que o beppa.com não esteja obrigada, por imposição legal, a proceder ao
tratamento dos seus dados, ou nos casos em que o tratamento seja necessário para
efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial.

d) direito de solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais: em certas
situações tem o direito de requerer que o tratamento dos seus dados pessoais seja
limitado. Tal sucederá, por exemplo, nos casos em que conteste a exatidão dos seus
dados pessoais, durante um período que permita ao beppa.com verificar a sua exatidão,
ou nos casos em que tenha apresentado oposição ao tratamento dos seus dados, até
que se verifique se os interesses da beppa.com prevalecem sobre os seus.
A limitação do tratamento poderá consubstanciar a suspensão total do tratamento ou a
limitação do tratamento a certas categorias de dados ou finalidades de tratamento.
E) direito à portabilidade dos dados pessoais: nos casos em que (i) o tratamento tenha
por base o seu consentimento ou a execução de um contrato que tenha celebrado com

o beppa.com e (ii) o tratamento seja realizado por meios automatizados, tem o direito
de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido à
beppa.com, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, bem
como o direito de os transmitir a outro responsável pelo tratamento.
Nesses casos, tem ainda o direito de solicitar que o beppa.com transmita esses dados a
outro responsável pelo tratamento, desde que tal seja tecnicamente possível.
F) direito de retirar o seu consentimento: tem o direito de retirar o consentimento que
tenha prestado para o tratamento dos seus dados a qualquer momento.
Caso retire o seu consentimento, os seus dados pessoais deixarão de ser tratados,
exceto se existir um fundamento jurídico que exija esse tratamento.
G) direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais: em certas situações,
nomeadamente quando o tratamento tenha por fundamento os interesses legítimos do
beppa.com, tem o direito de se opor a esse tratamento, por motivos relacionados com
a

sua

situação

particular.

Quando se opuser ao tratamento dos seus dados, o beppa.com cessará esse tratamento,
a não ser que se verifiquem razões imperiosas e legítimas para esse tratamento que
prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades, ou que os dados pessoais
sejam necessários para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num
processo

judicial.

Quando os dados pessoais forem tratados para efeitos de comercialização direta, o que
inclui a definição de perfis relacionada com essa comercialização, pode opor-se a esse
tratamento a qualquer momento.
H) direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão individual automatizada: tem o direito
de não ficar sujeito a nenhuma decisão individual automatizada, isto é, tomadas
exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis,
que produzam efeitos na sua esfera jurídica ou que o afetem significativamente de
forma

similar.

Poderão ser adotadas decisões individuais automatizadas se tais decisões (i) forem
necessárias para a celebração ou a execução de um contrato entre o titular dos dados,
(ii) forem autorizadas por legislação a que a beppa.com esteja sujeita ou (iii) forem
baseadas

no

seu

consentimento

explícito.

O beppa.com não adota decisões individuais automatizadas, ou seja, com efeitos
jurídicos ou impactos significativos similares. Nos casos em que adote decisões
individuais automatizadas, o beppa.com aplica medidas adequadas para salvaguardar
os seus direitos, liberdades e legítimos interesses, gozando, pelo menos, do direito de
obter intervenção humana por parte do beppa.com, de manifestar o seu ponto de vista
e de contestar a decisão.
I) direito a apresentar uma reclamação: direito de apresentar uma reclamação junto ao
beppa.com ou junto da comissão nacional de proteção de dados, que é a autoridade de
controle competente em Portugal.

VIII. Exercício dos direitos pelo titular
O exercício dos direitos pelos titulares é gratuito, exceto se os pedidos apresentados por
um titular de dados forem manifestamente infundados ou excessivos, nomeadamente
devido ao seu caráter repetitivo, caso em que o beppa.com poderá exigir o pagamento
de uma taxa razoável tendo em conta os custos administrativos do fornecimento das
informações ou da comunicação, ou de tomada das medidas solicitadas, ou recusar-se
a dar seguimento ao pedido.
Prazo de conservação dos dados pessoais

O beppa.com apenas tratará e conservará os dados pessoais do cliente ou utilizador,
pelo período de tempo necessário para a realização das finalidades indicadas nesta
política de privacidade ou até que o cliente ou utilizador exerça validamente o direito
ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”), o direito de retirar o seu
consentimento ou o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais.
Os dados pessoais serão tratados e conservados (i) durante a vigência da relação
contratual entre o beppa.com e os clientes, (ii) pelo período de tempo que resulte de
consentimento prestado pelo titular dos dados ou (iii) pelo período de tempo necessário
para salvaguardar um interesse legítimo do beppa.com ou de terceiros.

Após o decurso do prazo de conservação, e desde que o beppa.com não esteja obrigado,
por imposição legal judicial ou administrativa, a proceder à sua conservação, o
beppa.com eliminará os dados pessoais ou procederá à sua anonimização.

X. Destinatários dos dados pessoais
O beppa.com não transmite os dados pessoais dos clientes e utilizadores a terceiros,
exceto nos casos em que tal se revele necessário à prestação dos serviços que tenha
contratado, ao cumprimento de obrigações legais a que o beppa.com esteja sujeita, ou
quando tenha prestado o seu consentimento para esse efeito.
A transmissão de dados a terceiros é realizada de acordo com a legislação aplicável em
matéria de proteção de dados e dentro dos limites das finalidades e fundamentos
jurídicos definidos nesta política de privacidade.
O beppa.com pode partilhar os dados pessoais com as seguintes entidades:
A) prestadores de serviços que prestem serviços ao beppa.com (por exemplo, os Beppas
e Beppaspro);
B) entidades parceiras do beppa.com, nos casos em que tiver prestado o seu
consentimento para esse efeito;
C) autoridades públicas, no cumprimento de obrigações legais.

nos casos em que a transmissão de dados pessoais para as entidades acima referidas
envolva uma transferência internacional dos dados pessoais (i.e., para fora da união
europeia),

a

beppa.com:

A) assegurará que essa transferência é feita com base numa decisão de adequação da
comissão, nos termos da qual o país ou organização internacional em causa garante um
nível de proteção de dados pessoais equivalente ao decorrente da legislação da união
europeia; ou,

B) caso não exista decisão de adequação da comissão, assegurará que essas
transferências de dados se realizam no estrito cumprimento das disposições legais e que
são implementadas garantias adequadas para assegurar a proteção dos dados pessoais.

XI. Sites da beppa.com e cookies

O beppa.com não é responsável pelos sites externos ou de terceiros, aos quais se pode
aceder através dos diversos sites do beppa.com, nem por qualquer conteúdo publicado
nos mesmos por quaisquer terceiros. Por isso, o beppa.com aconselha a que os clientes
e utilizadores, sempre que acedam a sites externos ou de terceiros, verificar os
respetivos

termos

e

condições

de

utilização

e

política

de

privacidade.

O beppa.com utiliza cookies nos seus sites.
XII. Medidas técnicas e organizativas
O beppa.com implementou um conjunto de medidas técnicas e organizativas
necessárias, suficientes e adequadas para assegurar a proteção dos dados pessoais
contra a sua destruição, a perda acidental, a perda, a alteração, a difusão ou acessos não
autorizados, acidentais ou ilícitos, bem como as medidas necessárias, suficientes e
adequadas para garantir a exatidão, integridade e confidencialidade dos dados pessoais
e um nível de segurança técnico e de organização adequado em relação aos riscos
inerentes ao tratamento e natureza dos dados pessoais.

XIII. Alterações da política de privacidade
O beppa.com poderá, a qualquer o tempo, proceder à alteração da presente política de
privacidade, considerando-se que tais alterações entram em vigor a partir da data da
sua comunicação aos clientes e utilizadores.

