
Política de Privacidade 

 

Esta Política de Privacidade descreve como uso e protejo os dados que me fornece. 

Esta Política de Privacidade for atualizada a 10/03/2020. 

Estou registada como trabalhadora independente, operando sob a marca Review My 

Text e os meus contactos são os seguintes: 

Cristina Magalhães 

Rua Dom António Ferreira Gomes, 48, 1º Esq. 

4510-489 Fânzeres 

Portugal 

info@reviewmytext.com 

 

Que dados são recolhidos? 

Eu recolho o seu nome, endereço de correio eletrónico e número de telefone através 

do formulário de contacto presente no meu sítio. Se os meus serviços forem 

contratados posso necessitar de recolher outras informações de modo a providenciar 

os meus serviços. 

Apenas solicito e guardo a informação mínima necessária para realizar as minhas 

atividades profissionais e obrigações legais. 

 

Porque os seus dados são recolhidos? 

Os dados são recolhidos com o propósito de responder a pedidos de informação, 

orçamento, etc.. Se os meus serviços forem contratados irei usar os dados para 

manter futuro contacto, para emitir faturas e cumprir com outras obrigações legais. 

 

Onde guardo os seus dados? 

Os seus dados são guardados no meu portátil e computador pessoal. Ambos os 

equipamentos estão protegidos com password, possuem software antivírus atualizado 

e são apenas acedidos por mim. Um backup dos dados é realizado regularmente para 

um disco externo. 

Irei guardar os seus dados enquanto for necessário para manter relações comerciais e 

por 2 anos depois disso. 

Eu não transfiro os seus dados para nenhuma outra pessoa ou organização exceto 

perante a sua autorização explícita ou se for obrigada legalmente a isso. 

 

Quais são os seus direitos no que diz respeito aos seus dados? 

Tem seguintes direitos no que diz respeito aos seus dados: 



 O direito de aceder, retificar e apagar os seus dados; 

 O direito de restringir o processamento dos seus dados; 

 O direito à portabilidade dos seus dados. Pode pedir uma cópia dos seus 

dados para que possa transferir esta informação a outra entidade; 

 O direito a recusar o tratamento automático dos seus dados sem a intervenção 

de uma pessoa singular; 

 O direito a apresentar queixa a uma entidade de supervisão. 

Pode contactar-me através do endereço info@reviewmytext.com se desejar exercer 

qualquer um dos seus direitos. 

 

E se houver uma quebra de segurança? 

Se ocorrer uma quebra de segurança informá-lo-ei logo que possível e informá-lo-ei 

que ações estão a ser tomadas para reduzir o risco de voltar a acontecer. 

 

Cookies 

Os cookies são pequenos ficheiros transferidos entre o website e o seu computador. 

Servem apenas para ajudar na navegação do website e realizar certas funções. Estes 

ficheiros não são maliciosos e não podem conter vírus. 

Os cookies presentes são os seguintes: 

Estritamente 
Necessários 

  

Nome do 
Cookie 

Duração (vida 
útil)  

Propósito 

ForceFlashSite Sessão Ao visualizar um site mobile (versão 
mobile antiga sob m.domain.com), ele 
forçará o servidor a exibir a versão para 
desktop e evitará o redirecionamento 
para o site para dispositivos móveis 

hs Sessão Segurança 

smSession Persistente 
(Dois dias ou 
duas semanas) 

Identifica membros do site que fizeram 
login  

XSRF-TOKEN Sessão  Segurança  
 

Funcionalidade 
  

Nome do 
Cookie 

Duração Propósito 

svSession Persistente (Dois 
anos) 

Identifica visitantes únicos e 
acompanha as sessões de um 
visitante em um site 

SSR-caching Sessão Indica como um site foi renderizado 

smSession Persistente (Duas 
semanas) 

Identifica membros do site que 
fizeram login   

 

mailto:info@reviewmytext.com


Funcionalidade 
  

Nome do cookie Duração Propósito 

TS* Sessão Segurança 

TS01*******  Sessão   Segurança  

TSxxxxxxxx (o x é substituído por uma sequência 
rândomica de números e letras)  

 Sessão   Segurança  

TSxxxxxxxx_d  (o x é substituído por uma sequência 
rândomica de números e letras)   

 Sessão   Segurança 

 

Links para aceder às configurações de cookies no seu browser: 

 Configurações de Cookies no Firefox 

 Configurações de Cookies no Internet Explorer 

 Configurações de Cookies no Google Chrome 

 Configurações de Cookies no Safari (OS X) 

 Configurações de Cookies no Safari (iOS) 

 Configurações de Cookies no Android 

 

 

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95647
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=pt_BR
https://support.apple.com/pt-br/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt&co=GENIE.Platform=Android

