
Política de Privacidade 

O site da U ARE FAMILY é propriedade da URock, Lda, sendo esta controladora dos seus 

dados pessoais. 

Nós adotamos esta Política de Privacidade, que determina como processamos as 

informações recolhidas pela U ARE FAMILY, que também fornece os motivos pelos quais 

devemos recolher certos dados pessoais sobre si. Portanto, deve ler esta Política de 

Privacidade antes de usar o site U ARE FAMILY. 

Cuidamos dos seus dados pessoais e comprometemo-nos a garantir a sua 

confidencialidade e segurança. 

 

Dados pessoais 

Dados pessoais são qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente 

do respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular 

identificada ou identificável. É considerada identificável a pessoa que possa ser 

identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a um número de 

identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, 

psíquica, económica, cultural ou social. 

Mediante a aceitação da presente Política de Privacidade o utilizador presta o seu 

consentimento informado, expresso, livre e inequívoco para os dados pessoais 

fornecidos através do website https://uarefamily.com/ serem incluídos num ficheiro da 

responsabilidade da URock, Lda., cujo tratamento nos termos da legislação sobre 

proteção de dados pessoais cumpre as medidas de segurança técnicas e organizativas 

adequadas. 

A URock, Lda., mantém uma base de dados com o registo dos seus clientes composta 

apenas pelos dados pessoais fornecidos pelo próprio titular dos dados na altura do 

registo, sendo estes recolhidos e processados automaticamente pela URock, entidade 

responsável pelo tratamento de dados pessoais. 

Em caso algum serão solicitados dados pessoais sobre a origem racial ou étnica, 

convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas ou filiação sindical, relativos à 

saúde ou genéticos, relativos à vida ou orientação sexual e biométricos. 

 

Informações pessoais que recolhemos 

Quando visita U ARE FAMILY, recolhemos automaticamente certas informações sobre o 

seu dispositivo, incluindo informações sobre o seu browser, endereço IP, fuso horário, 

e alguns dos cookies instalados no seu dispositivo.  

https://uarefamily.com/


Conforme navega no Site, recolhemos informações sobre as páginas da web ou produtos 

individuais que visualiza, quais sites ou termos de pesquisa o direcionaram ao site e 

como interage com o site. Referimo-nos a essas informações recolhidas 

automaticamente como “Informações do dispositivo”.  

Além disso, podemos recolher os dados pessoais que nos fornece (incluindo, mas não 

se limitando a Nome, Apelido, Morada, Informações de pagamento, etc.) durante o 

registo para poder cumprir o acordo. 

 

Partilha de dados pessoais 

Os dados recolhidos e detidos pela URock, Lda., poderão ser transmitidos, com respeito 

pelo dever da confidencialidade e pelo princípio da finalidade que presidiu à sua recolha, 

às seguintes entidades: 

1. Parceiros comerciais a quem tenha sido consentida a transmissão; 

2. Autoridades judiciais ou administrativas, nos casos em que tal cedência seja 

obrigatória. 

 

Porque processamos os seus dados? 

A nossa principal prioridade é a segurança dos dados do cliente e, como tal, podemos 

processar apenas dados mínimos do utilizador, apenas o que for absolutamente 

necessário para manter o site. As informações recolhidas automaticamente são usadas 

apenas para identificar casos potenciais de abuso e estabelecer informações estatísticas 

sobre o uso do site. Essas informações estatísticas não são agregadas de outra forma 

que identifiquem qualquer utilizador específico do sistema. 

Pode visitar o site sem nos dizer quem é ou revelar qualquer informação, pela qual 

alguém possa identificá-lo como um indivíduo específico e identificável. Se, no entanto, 

deseja utilizar alguns dos recursos do site, ou deseja receber a nossa newsletter ou 

fornecer outros detalhes preenchendo um formulário, pode-nos fornecer dados 

pessoais, como o seu email, nome, apelido, cidade de residência, organização, número 

de telefone.  

Pode optar por não nos fornecer os seus dados pessoais, mas talvez não consiga tirar 

proveito de alguns dos recursos do site. Por exemplo, não poderá receber o nosso 

boletim informativo ou entrar em contato connosco diretamente do site.  

Os utilizadores que não têm certeza sobre quais informações são obrigatórias podem 

entrar em contato connosco através do e-mail info@urock.pt ou do contacto 

+351 253 297 703. 

mailto:info@urock.pt


Os seus direitos 

Se é um residente europeu, tem os seguintes direitos relacionados aos seus dados 

pessoais: 

1. O direito de ser informado; 

2. O direito de acesso; 

3. O direito à retificação; 

4. O direito de ser esquecido; 

5. O direito à restrição de processamento; 

6. O direito à portabilidade de dados; 

7. O direito de se opor; 

8. Direitos em relação à tomada de decisão automatizada e definição de perfis. 

Se desejar exercer esse direito, entre em contato connosco por meio das informações 

de contato inframencionados. 

 

Links para outros sites 

O nosso site pode conter links para outros sites que não são de nossa propriedade ou 

controlados por nós. Esteja ciente de que não somos responsáveis por outros sites ou 

práticas de privacidade de terceiros.  

Incentivamos a estar atento ao sair do nosso site e ler as declarações de privacidade de 

cada site que possa recolher informações pessoais. 

 

Segurança da informação 

Protegemos as informações que nos fornece nos servidores de computador num 

ambiente controlado e seguro, protegido contra acesso, uso ou divulgação não 

autorizados.  

Mantemos salvaguardas administrativas, técnicas e físicas razoáveis para proteger 

contra acesso não autorizado, uso, modificação e divulgação de dados pessoais no seu 

controlo e custódia. No entanto, nenhuma transmissão de dados pela Internet ou rede 

sem fio pode ser garantida. 

 

Partilha de dados pessoais 

Os dados recolhidos e detidos pela URock, Lda., poderão ser transmitidos, com respeito 

pelo dever da confidencialidade e pelo princípio da finalidade que presidiu à sua recolha, 

às seguintes entidades: 



1. Parceiros comerciais a quem tenha sido consentida a transmissão; 

2. Autoridades judiciais ou administrativas, nos casos em que tal cedência seja 

obrigatória. 

 

Período de conservação dos seus dados pessoais 

O período de tempo durante o qual os dados são armazenados e conservados varia de 

acordo com a finalidade para a qual a informação é tratada e de acordo com as 

obrigações e requisitos legais eventualmente aplicáveis, e que obriguem a conservar os 

dados por um período de tempo mínimo. 

Assim, e sempre que não exista uma obrigação legal especifica, os dados serão 

armazenados e conservados apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades 

que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, findo o qual os mesmos 

serão eliminados. 

A URock, Lda., relembra expressamente que em qualquer momento poderá solicitar a 

eliminação de todos os seus dados pessoais das nossas bases de dados. Este pedido 

deverá ser remetido para o e-mail info@urock.pt.  

 

Alterações à política de privacidade 

A URock, Lda., poderá, a qualquer momento, proceder a reajustamentos ou alterações 

à presente Política de Privacidade, sendo essas alterações devidamente publicitadas na 

sede e respetivo Website. 

Autoridade de controlo 

Nos termos legais, o titular dos dados tem o direito de apresentar uma reclamação em 

matéria de proteção de dados pessoais à autoridade de controlo competente, a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) www.cnpd.pt.  

 

Informações de contacto 

Se desejar entrar em contacto connosco para entender mais sobre esta Política ou se 

quiser falar sobre qualquer assunto relacionado aos direitos individuais e as suas 

informações pessoais, pode entrar em contacto através:  

URock 

Avenida da Liberdade, 615 – 1º Andar 

4710-251 Braga, Portugal 

info@urock.pt 

mailto:info@urock.pt
http://www.cnpd.pt/
mailto:info@urock.pt


Telefone: +351 253 297 703 

 

Última atualização: 

Março 2022. 

 

 


