
A visita ao presente site não implica qualquer registo, de forma automática, de 
qualquer dado, incluindo dados pessoais, que identifique qualquer Utilizador do 
mesmo. 

Política genérica de Privacidade 

Em todo o caso, a disponibilização de dados pessoais no âmbito da visita a este site 
implica o seu tratamento, para efeitos de gestão do site, por parte da Multifood. 

Deverá, antes de prosseguir no presente site, e de fornecer quaisquer dados pessoais, 
efetuar uma leitura à presente Política de Privacidade, pois que se prosseguir na 
navegação no presente website pressupõe a aceitação da Política de Privacidade e da 
utilização dos dados pessoais por parte da Multifood. 

A Multifood pretende garantir que os utilizadores deste site conhecem as regras e 
princípios relativos à proteção e tratamento dos dados pessoais, bem como, na medida 
do possível, garantir e assegurar a segurança desses dados, sempre de acordo com as 
normas e procedimentos definidos na legislação aplicável relativa ao tratamento e 
proteção de dados pessoais, bem como as estritas regras de segurança e que 
asseguram a sua proteção e confidencialidade, nomeadamente as medidas de 
segurança de natureza técnica e organizativa existentes, adequadas e necessárias para 
proteger quaisquer dados pessoais de serem utilizados para fins não previstos, bem 
como contra a destruição, a perda, o acesso e a divulgação não autorizados ou 
qualquer outra forma de utilização ilícita de tais dados.  

Nessas medidas incluem-se mecanismos e procedimentos de segurança tendente a 
garantir a proteção de tais dados, como a recolha de dados pessoais por meios 
seguros, a utilização de firewall e sistemas de deteção de acesso indevido a tais dados, 
bem como a garantia de acessos restritos a tais dados, registos de operações e 
respetiva monitorização desses registos de operações, encriptação, entre outros, 
procurando garantir a segurança desses dados, bem como em que circunstâncias e 
com que objetivo foram utilizados e por quem. 

O presente site observa assim uma rigorosa política de privacidade quanto aos seus 
dados pessoais, operando apenas em Portugal. 

A visita ao presente site não implica qualquer registo, de forma automática, de 
qualquer dado, incluindo dados pessoais, que identifique qualquer visitante, utilizador 
do mesmo. 

Em todo o caso, a disponibilização de dados pessoais no âmbito da visita a este site 
implica o seu tratamento, para efeitos de gestão do site, por parte da Multifood. 

Deverá, antes de prosseguir no presente site, e de fornecer quaisquer dados pessoais, 
efetuar uma leitura à presente Política de Privacidade, pois que se prosseguir na 
navegação no presente website pressupõe a aceitação, sem reservas, da Política de 
Privacidade e da utilização dos dados pessoais por parte da Multifood. 



Medidas de proteção de dados  

A Multifood assume o objetivo de garantir a proteção dos dados pessoais que os 
utilizadores do presente site disponibilizam.  

Nesse sentido, tendo aprovado e implementado rigorosas regras de segurança de 
natureza técnica e organizacional visando a proteção dos dados disponibilizados pelos 
utilizadores do site. 

A Multifood pretende garantir que os utilizadores deste site conhecem as regras e 
princípios relativos à proteção e tratamento dos dados pessoais, bem como, na medida 
do possível, garantir e assegurar a segurança desses dados, sempre de acordo com as 
normas e procedimentos definidos na legislação aplicável relativa ao tratamento e 
proteção de dados pessoais, bem como as estritas regras de segurança e que 
asseguram a sua proteção e confidencialidade, nomeadamente as medidas de 
segurança de natureza técnica e organizativa existentes, adequadas e necessárias para 
proteger quaisquer dados pessoais de serem utilizados para fins não previstos, bem 
como contra a destruição, a perda, o acesso e a divulgação não autorizados ou 
qualquer outra forma de utilização ilícita de tais dados.  

Nessas medidas incluem-se mecanismos e procedimentos de segurança tendente a 
garantir a proteção de tais dados, como a recolha de dados pessoais por meios 
seguros, a utilização de firewall e sistemas de deteção de acesso indevido a tais dados, 
bem como a garantia de acessos restritos a tais dados, registos de operações e 
respetiva monitorização desses registos de operações, encriptação, entre outros, 
procurando garantir a segurança desses dados, bem como em que circunstâncias e 
com que objetivo foram utilizados e por quem. 

Recolha e divulgação de dados 

Os dados pessoais recolhidos serão processados automaticamente pela Multifood, e 
destinam-se ao processamento da sua reserva no restaurante BALCÃO, para além do 
tratamento para efeitos de marketing direto e ações de marketing da Multifood, bem 
como para informá-lo de futuras promoções comerciais e publicitárias. 

Em nenhuma circunstância divulgaremos os seus dados a quaisquer terceiros, exceto se 
ordenados por entidade competente para o efeito determinado por imperativo legal e 
ainda os que são estritamente necessários para a execução da suas reserva ou para 
comunicar consigo nos termos sobreditos. 

Ao submeter dados referentes a outro(s) indivíduo(s) (tais como os dados necessários 
para a reserva, ou a sua mensagem para o destinatário), está a declarar 
expressamente e sem reservas o seu consentimento para a submissão desses dados. 

Os seus dados são recolhidos, armazenados e tratados única e exclusivamente para 
executar a sua reserva, comunicar consigo, e com a finalidade de melhorar a sua 
experiência enquanto utilizador deste site. 



Os dados pessoais recolhidos para efeitos da prestação do serviço acima referido de 
reserva, serão dados como o nome, a morada, o número de telefone e o endereço de 
correio eletrónico. 

A gestão desses dados pessoais será feita pela Multifood. e visará, tão só, as 
finalidades a que se destinam acima referidas e dentro do estritamente necessário,  
não sendo permitido o seu uso para qualquer outro fim. 

Ao utilizar este site, está a declarar, de forma clara, inequívoca e sem reservas, que 
permite a utilização dos seus dados pessoais nos termos acima referidos.  

O tratamento desses dados pessoais será feito por meios informáticos, mas sempre 
garantindo a sua confidencialidade e o tratamento desses dados nos termos 
sobreditos. 

Arquivo de dados pessoais 

A Multifood irá arquivar a informação fornecida, incluindo os seus dados pessoais, 
limitada aos objetivos acima identificados e no âmbito exclusivo das necessidades 
derivadas desses objetivos, e apenas durante um período considerado razoável para a 
prossecução das finalidades de tratamento e recolha dos dados pessoais acima 
referidas. 

Após esse período, tais dados serão eliminados. 

A Multifood assume assim o compromisso de não transmitir tais dados pessoais, por 
qualquer via, a quaisquer terceiros, exceto se a tal for obrigada por imperativo legal, 
nem a utilizar os mesmos para fins distintos dos acima identificados. 

Para aceder, alterar, corrigir ou remover os seus dados, ou para quaisquer questões 
relativas à nossa política de privacidade e segurança, por favor contacte-nos para o 
seguinte endereço de email balcao@balcaohenriquesapessoa.pt. 

Pode a todo o momento, e sem qualquer custo, aceder, alterar, corrigir ou remover os 
seus dados. 

Esta Política de Privacidade poderá ser a todo o momento alterada pela Multifood 
sendo tal alteração devidamente comunicada no presente site a todos os utilizadores. 

Para garantir a sua reserva no Restaurante BALCÃO e prosseguir a navegação no site, 
terá de declarar que leu, compreendeu e concordou com a política de privacidade 
acima referida, dando o seu consentimento ao tratamento dos dados acima referidos, 
clicando 

 

aqui 

mailto:balcao@balcaohenriquesapessoa.pt�

