POLÍTICA DE PRIVACIDADE

IVOJOMA – Formação e Fiscalidade, Lda
(de acordo com a legislação em vigor)

A Política de Privacidade destina-se a ajudar o utilizador na perceção de quais os dados
que recolhemos, os motivos da sua recolha e o seu tratamento.
Ao aceder e utilizar este website, o conteúdo e/ou os nossos serviços, o utilizador aceita
e consente expressamente no processamento dos seus dados pessoais, nos termos
constantes desta Política de Privacidade.

O compromisso da IVOJOMA
Assessoria

A partir do momento em que, se for o caso, efetue login na nossa área de cliente, o
sistema recolhe automaticamente informação relacionada com a sua consulta (inclui
endereço de IP, pesquisas efetuadas e módulos consultados) pelo que estes dados são
tratados para os fins a que se destinam e apenas analisados internamente.
Formação

Ao inscrever-se na formação, o formando autoriza que os dados constantes da ficha de
inscrição sejam internamente tratados. A IVOJOMA não divulga nem transmite dados
pessoais a outras instituições ou empresas, exceto o nome e número de contabilista
certificado, os quais são enviados à Ordem dos Contabilistas Certificados, para efeitos
de lançamento dos créditos da formação profissional. Os dados tratados internamente
poderão também servir para nosso controlo e análise estatística.
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Nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, a IVOJOMA declara que
os dados pessoais são tratados única e exclusivamente para os fins a que a mesma se
destina.
Durante a ação de formação podem ser recolhidas imagens cuja utilização se destina
exclusivamente às atividades formativas da IVOJOMA.
O formando tem direito a exigir a proteção de identidade na recolha das imagens,
devendo, neste caso informar previamente a IVOJOMA.

Direitos e consentimento do utilizador

A utilização do website e os dados pessoais que possam ser recolhidos quando tal seja
consentido pelo respetivo titular, pressupõe que os utilizadores conheçam e aceitem os
termos e condições da presente Política de Privacidade.
O cliente tem o direito de acesso aos dados transmitidos e à sua alteração e correção
bem como ao esquecimento e limitação do seu tratamento.
A nossa empresa permite-lhe o exercício dos seus direitos de acordo com a lei vigente e
para tal deverá usar o nosso correio eletrónico: geral@ivojoma.pt .
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