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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Utilização dos Dados Pessoais 

Os dados pessoais que fornece à New Energy – A Better LIfe, Lda, ao navegar no website ou ao 
preencher o formulário de contacto, serão objeto de tratamento confidencial. Apenas os 
utilizaremos para uma finalidade específica no sentido de responder ao seu pedido ou 
esclarecimento e de forma a manter a sua satisfação e expetativa. 

 

Responsabilidade 

A New Energy – A Better Life, Lda é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados 
pessoais desde o momento da recolha até à eliminação. A entidade está consciente 
relativamente às suas obrigações legais relativas à Lei da Proteção de Dados Pessoais. 

 

Dados Recolhidos 

Para além dos dados pessoais recolhidos no caso de preenchimento de um dos formulários 
existentes no site, ao navegar no website da New Energy – A Better Life, Lda, estará a transmitir 
dados como o nome do domínio do ISP, a data e hora do acesso ao website, o link de origem e 
o número de visitantes diários em cada secção. 

 

Cookies 

O site da New Energy – A Better Life, Lda utiliza cookies de forma a melhorar o desempenho e a 
sua experiência de navegação no website. Não recolhemos informação que identifique o 
utilizador, apenas recolhemos informações genéricas relativas à forma como o utilizador chegou 
ao nosso site, em que zona/país estão ou a hora de acesso. Trata-se de informação relativa às 
suas experiências como utilizador. 

 

A qualquer momento pode desativar a utilização de cookies no seu navegador, o que pode 
resultar na impossibilidade de aceder a determinada informação ou de receber informação 
personalizada. 

 

Finalidade 

Os dados pessoais que nos fornece serão utilizados apenas com vista às finalidades indicadas 
anteriormente e não serão fornecidos terceiros. 
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Conservação dos dados 

Apenas manteremos os seus dados pessoais pelo período necessário para responder à sua 
questão ou solicitação. 

 

Execução de Direito 

Lembramos que tem o direito de acesso, retificação, eliminação, limitação do tratamento, 
oposição ao tratamento, solicitação da portabilidade dos seus dados: 

 

Se, em algum momento, pretender aceder aos dados pessoais que nos indicou, retificá-los, 
apagá-los, eliminá-los, opor-se ao tratamento ou solicitar a portabilidade, poderá fazê-lo via 
email através do endereço geral@newlifenergy.pt. 


