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Política de Privacidade 

A Voxmedia respeita as suas preferências no que concerne à recolha e uso dos seus Dados 

Pessoais (informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável) 

É considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou 

indiretamente, através de nome, email, número de identificação, dados de localização ou outro.  

Aqui pode saber como a Voxmedia recolhe e usa os seus Dados Pessoais, como o utilizador pode 

controlar o uso desses dados e descreve as nossas práticas em relação a informação recolhida 

por canais online ou offline associados à atividade da Voxmedia, nomeadamente através da equipa 

comercial. 

Que informação recolhemos acerca de si? 

Recolhemos informação acerca de si quando envia mensagens através do nosso website, redes 

sociais, quando preenche questionários de satisfação, quando subscreve newsletters ou feeds, 

quando nos contacta por telefone ou email.  

Os dados recolhidos são os necessários no âmbito da atividade da Voxmedia, ou seja, abrangem 

dados pessoais e profissionais, nomeadamente: nome, apelido, email, contacto telefónico, 

empresa em que colabora, morada da empresa em que colabora, NIF da Empresa, atividade da 

mesma, departamento a que pertence e função na empresa. 

Ao disponibilizar os seus dados está a autorizar a recolha e uso dos mesmos de acordo com as 

regras aqui definidas. A divulgação apenas terá efeito no nosso sistema de cRM para as equipas 

comerciais e de marketing. 

A informação de uso do website é recolhida usando cookies, mas não o identificam 

especificamente, sendo ou podendo ser recolhida a seguinte informação:  

•    Endereço IP. 

•    Localização geográfica. 

•    Informação acerca do dispositivo que está a aceder ao website, nomeadamente, tipo e versão 

do navegador, sistema operativo, resolução do ecrã, idioma pré-definido. 

•    O motor de busca que usou para localizar e aceder ao website. 

•    Data e tempo de atividade no website, bem como, páginas e conteúdos visitados e clicados. 

Esta recolha de informação no website é recolhida pela Ferramenta Google Analytics (Ver Termos 

de Utilização: ) 

Ao ceder informação está a dar o seu consentimento informado e inequívoco de que consente o 

tratamento dos dados que lhe digam respeito de forma automatizada. 

A falta ou inexatidão dos dados fornecidos pode comprometer o serviço prestado pela Voxmedia. 
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De que forma usamos a informação sobre si? 

Os dados recolhidos servem para desenvolver a oferta comercial que selecionou, garantir a gestão 

da sua conta e, se concordar, enviar-lhe por correio eletrónico informação acerca de outros 

produtos e serviços da Voxmedia. 

Usamos a informação recolhida do website para entendermos o comportamento do nosso website 

e tratar informação que lhe possa ser útil.  

A Voxmedia não partilha a sua informação com terceiros para fins de marketing, que não estejam 

diretamente ligados à atividade da Voxmedia. Contudo, pode ocorrer a partilha dessa informação, 

de forma privada e confidencial, com entidades jurídicas ou legais, entidades responsáveis pela 

faturação e análise de crédito da nossa atividade ou entidades fornecedoras de serviços, 

nomeadamente a entidade gestora dos conteúdos da Voxmedia. 

 

Marketing 

Queremos continuar a comunicar consigo acerca do mercado, dos nossos serviços e potenciais 

promoções que tenhamos seja através de newsletters ou de Remarketing através do Google 

Analytics. Se deu o seu consentimento anteriormente pode cancelar a subscrição da informação 

através do email .  

As newsletters da Voxmedia contemplam, para fins estatísticos, pixéis de rastreamento da 

plataforma usada atualmente, o Mailchimp (). Esses pixéis permitem identificar se as newsletters 

são recebidas, abertas e verificar os cliques através de links dentro de cada envio.  

De acordo com a informação acima fornecida, como utilizador, está a concordar com o uso dos 

cookies referidos e para os fins mencionados.  

 

  

A nossa Política de Privacidade é revista sempre que pertinente e todas as alterações serão 

publicadas nesta página.  

Última atualização: 19 maio de 2018  
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