POLÍTICA DE PRIVACIDADE E AVISO LEGAL DA EASYFAIRS
IBERIA S.L. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1. Qual é a empresa responsável pelo tratamento dos seus dados?
A empresa responsável pelo tratamento dos seus dados é a EASYFAIRS IBERIA, S.L.
(adiante designada, EASYFAIRS IBERIA) domiciliada em Calle General Moscardó 27,
2º B, Madrid, 28020, com o NIPC B-85454700 e matriculada no Registo Mercantil de
Madrid no Tomo: 25.714, Fólio: 113, Secção: 8ª, Folha M – 463481.
- Porque é que a EASYFAIRS IBERIA está legitimada para levar a cabo o tratamento
de dados? A EASYFAIRS IBERIA tem legitimidade para o tratamento dos seus dados
para poder levar a cabo a prestação dos serviços que os Utilizadores tenham contratado,
seja na sua condição de expositores ou de visitantes das ferias e salões organizados
pela EASYFAIRS IBERIA.
A EASYFAIRS IBERIA leva muito a sério a proteção da sua privacidade e dos seus
dados pessoais. Por isso, a sua informação pessoal é guardada de forma segura e
tratada com o máximo cuidado.
A presente política de proteção de dados regula o acesso e o uso do serviço do Sítio
Web (adiante designado o «Sítio Web») que a EASYFAIRS IBERIA coloca à disposição
dos utilizadores da Internet (adiante designados «Utilizadores») interessados nos
serviços (adiante designados «Serviços») e conteúdos (adiante designados
«Conteúdos») alojados no Sítio Web.
Em conformidade com o estabelecido na regulamentação de privacidade aplicável e na
regulamentação que a implementa, a EASYFAIRS IBERIA, titular deste Sítio Web,
informa o Utilizador da existência de um ficheiro automatizado de dados de caráter
pessoal, devidamente inscrito no registo Geral da Agência Espanhola de Proteção de
Dados, criado pela EASYFAIRS IBERIA sob a sua responsabilidade e cuja atividade é
a prestação de serviços relacionados com a organização de feiras e salões.
2. Leia atentamente e siga as seguintes recomendações:
•

Utilize palavras-passe com uma extensão mínima de 8 caracteres, alfanuméricos
e com uso de maiúsculas e minúsculas.

•

Este Sítio Web não se destina a menores de idade. Ative o controlo parental para
prevenir e controlar o acesso de menores de idade à Internet e informe os
menores de idade sobre aspetos relativos à segurança.

•

Mantenha no seu equipamento um software antivírus instalado e devidamente
atualizado que garanta que o seu equipamento se encontra livre de software
maligno, bem como de aplicações spyware que ponham em risco a sua
navegação na Internet e ponham em perigo a informação guardada no
equipamento.

3. Quais são as finalidades do tratamento dos seus dados de caráter pessoal por
parte da EASYFAIRS IBERIA?
Os seus dados pessoais são recolhidos e tratados pela EASYFAIRS IBERIA com as
seguintes finalidades:
(i)

Poder prestar-lhe os serviços próprios de nosso objeto social em relação à
sua participação em feiras e salões organizados pela EASYFAIRS IBERIA,
oferecendo aos

(ii)

(iii)

visitantes a possibilidade de serem expositores em futuros eventos
organizados pela EASYFAIRS IBERIA, bem como informação relacionada
com vários prémios correspondentes aos salões e às feiras organizadas por
EASYFAIRS IBERIA.
Para enviar informação adicional sobre as feiras, remetendo comunicações
comerciais, publicitárias e promocionais relacionadas com os serviços da
EASYFAIRS IBERIA e os eventos organizados por esta empresa por carta,
telefone, correio eletrónico, SMS/MMS, fax ou por outros meios de
comunicação eletrónica equivalentes.
Para remeter-lhe comunicações comerciais, publicitárias e promocionais por
conta de terceiros relacionadas com os salões profissionais, congressos, e
outros eventos organizados pela EASYFAIRS IBERIA por carta, telefone,
correio eletrónico, SMS/MMS, fax ou por outros meios de comunicação
eletrónica equivalentes, sobre os seguintes sectores:
• Armazenagem, Manutenção e Logística
• Embalagem, Acondicionamento, «Packaging», Rotulagem e Impressão.
• Comércio Eletrónico, Internet e Redes Sociais.
• Marketing Digital.
• Telecomunicações: Produtos e Serviços de telecomunicações
e tecnologia.
• Comércio minorista
• Imobiliário
• Jogos e Comics
• Catering e Hotelaria
• Transporte
• Robótica e Automatização
• Materiais Compostos e Avançados

Com a finalidade de poder realizar os tratamentos descritos nas alíneas (ii) e (iii), a
EASYFAIRS poderá levar a cabo a elaboração de perfis e a segmentação dos seus
dados.
A aceitação da presente Política de Proteção de Dados e Privacidade pressupõe o
consentimento expresso do Utilizador ao tratamento dos dados pessoais facultados.
Não obstante, o Utilizador poderá revogar o consentimento, em cada comunicação
comercial ou publicitário que se lhe faça chegar, e em qualquer momento, mediante
notificação
para
o
seguinte
endereço
de
correio
eletrónico:
comunicacion@easyfairs.com ou mediante carta dirigida a EASYFAIRS IBERIA, S.L.,
domiciliada em Calle General Moscardó 27, 2º B, Madrid, 28020.
4. A quem irá comunicar a EASYFAIRS IBERIA os seus dados?
a) Informamos que a EASYFAIRS IBERIA cederá os seus dados a outras
entidades do Grupo EASYFAIRS que figuram no Website www.easyfairs.com e
em particular às sociedades THE EXHIBITION FACTORY e EASYFAIRS SA/NV,
com a finalidade de remeter-lhe informação sobre serviços relacionados que
possam ser do seu interesse, ainda que seja indiretamente, com os
originariamente solicitados, para enviar-lhe informação relacionada com os
salões profissionais, congressos e outros eventos organizados pelo Grupo
Easyfairs, bem como para a realização de inquéritos que têm por finalidade
conhecer o seu nível de satisfação e a qualidade do serviço.
b) Assim, informamos que os seus dados poderão ser cedidos às empresas
participantes nos salões profissionais organizados pela EASYFAIRS IBERIA,

como podem ser expositores, patrocinadores, organizadores de seminários,
«media partners», entre outros, permitindo-lhes contactá-lo para oferecer-lhe os
seus produtos e serviços relacionados, que possam ser do seu interesse, com
os Salões profissionais organizados pela EASYFAIRS IBERIA.
c) Do mesmo modo, os seus dados poderão ser cedidos a empresas terceiras
relacionadas com os sectores que se enumeram no ponto 3 (iii) desta Política
de Privacidade. A

finalidade da cessão será o envio, por carta, telefone, e-mail, SMS/MMS ou
outros meios de comunicação eletrónica equivalentes por parte destas empresas
de informação e comunicações comerciais que possam ser do seu interesse e
sempre relacionada com os referidos setores.
O visitante pode exercer, a qualquer momento, o seu direito de acesso, retificação,
cancelamento e oposição de qualquer um dos seus dados notificando a EASYFAIRS
IBERIA por e-mail dirigido a comunicacion@easyfairs.com ou por carta dirigida a
EASYFAIRS IBERIA, S.L., Calle General Moscardó 27, 2º B, Madrid, 28020.
5. Conservação dos dados
Os dados pessoais facultados serão conservados pela EASYFAIRS IBERIA, se o
Utilizador não manifestar a sua vontade de prescindir dos serviços da EASYFAIRS
IBERIA, com a finalidade de receber informação sobre produtos e serviços relacionados
com eventos e salões que possam ser do seu interesse.
6. Direitos dos utilizadores em relação aos seus dados
Os Utilizadores têm direito a (i) aceder aos seus dados pessoais, bem como a (ii) solicitar
a retificação dos dados inexatos ou, conforme o caso, solicitar a sua supressão, (iii)
solicitar a limitação do tratamento dos seus dados, (iv) opor-se ao tratamento dos seus
dados e (v) solicitar a sua portabilidade.
Os Utilizadores podem exercer todos estes direitos pelo seguinte endereço de email
comunicacion@easyfairs.com indicando o motivo do seu pedido.
Os utilizadores podem, também, enviar o seu pedido por correio normal para o
seguinte endereço: EASYFAIRS IBERIA, S.L.
Calle General Moscardó 27,
2º B, 28020 Madrid
Sem prejuízo de qualquer outro recurso administrativo ou ação judicial, o Utilizador terá
o direito de apresentar uma queixa perante uma Autoridade de Supervisão, em particular
no Estado-Membro em que tenha a sua residência habitual, local de trabalho ou local
da alegada violação, no caso de considerar que o tratamento dos seus dados pessoais
não está de acordo com a legislação, bem como no caso de não ver satisfeito o exercício
dos seus direitos. A autoridade de supervisão junto da qual tenha sido apresentada a
reclamação informará o reclamante sobre o curso e o resultado da reclamação.
7. SEGURANÇA dos dados
A proteção da privacidade e dos dados pessoais dos seus clientes e visitantes é muito
importante para a EASYFAIRS IBERIA. Por isso, a EASYFAIRS IBERIA fará tudo o que
estiver ao seu alcance para impedir que os seus dados sejam utilizados de forma
inadequada. Aos seus dados apenas poderá aceder pessoal autorizado.
A EASYFAIRS IBERIA mantém os níveis de segurança de proteção de dados pessoais
em conformidade com a regulamentação aplicável e estabeleceu todos os médios
técnicos ao seu alcance para evitar a perda, uso incorreto, alteração, acesso não
autorizado e roubo dos dados que o Utilizador

faculte através do Sítio Web, sem prejuízo de informá-lo de que as medidas de
segurança na Internet não são inexpugnáveis.
A EASY IBERIA compromete-se a cumprir o dever de sigilo e confidencialidade em
relação aos dados pessoais contidos no ficheiro automatizado de acordo com a
legislação aplicável, bem como a conferir-lhes um tratamento seguro nas cessões e
transferências internacionais de dados que, conforme o caso, possam ocorrer.
8. Links a páginas Web
A página Web da Easyfairs contém links para páginas Web de empresas e entidades
de terceiros. A EASYFAIRS IBERIA não pode responsabilizada pela forma pela qual
estas empresas tratam a proteção da privacidade e dos dados pessoais, por isso
recomendamos uma leitura das declarações de política de privacidade destas páginas
Web que não são da Easyfairs, no tocante ao uso, processamento e proteção de dados
pessoais. As condições que oferecem estas páginas Web podem não ser as mesmas
que oferece a EASYFAIRS IBERIA.
9. Perguntas
Se tiver alguma pergunta sobre esta Política de Privacidade, entre em contacto
connosco por email: iberia@easyfairs.com.
10. Alterações
A EASYFAIRS IBERIA reserva-se o direito de rever a presente Política de Privacidade
no momento em que o considerar oportuno. Por este motivo, pedimos-lhe que consulte
regularmente esta declaração de privacidade para ler a versão mais recente da Política
de Privacidade da EASYFAIRS IBERIA.
11. Condições particulares
O acesso a determinados Conteúdos oferecidos através deste Sítio Web pode estar
subordinado a determinadas condições particulares próprias que, conforme os casos,
substituem, completam e/ou modificam as condições gerais. Portanto, antes do acesso
e/ou utilização desses Conteúdos, o Utilizador deve ler atentamente, também, as
respetivas condições particulares.
As cláusulas relativas à proteção de dados de caráter pessoal contidas nas condições
particulares que, conforme o caso, tenham sido subscritas pelo Utilizador e pela
EASYFAIRS IBERIA prevalecerão em todo o caso sobre a presente Política de Proteção
de Dados e Privacidade.
POLÍTICA DE COOKIES
O website http://www.easyfairs.com utiliza cookies para fazer o seguimento das
interações dos utilizadores com os serviços da EASYFAIRS IBERIA e melhorar a sua
experiência no sítio Web.
- O que são cookies:
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que se transferem e guardam no terminal
(computador/smartphone/tablet) do utilizador ao aceder a determinadas páginas Web e
que permitem ao website recordar preferências de navegação e navegar de forma
eficiente, fazendo com que a interação entre o utilizador e o website seja mais rápida e
fácil.
- Tipos de cookies utilizados:

Este sítio Web utiliza Cookies analíticos: Os cookies analíticos permitem recolher
informação anónima sobre a navegação dos utilizadores pelo sítio Web e os suas
padrões de comportamento, com o objetivo de conhecer a origem das visitas e outros
dados estatísticos.
O Google Analytics ativa no domínio do sítio Web os cookies denominados:
•" utma": é necessário para o funcionamento do Google Analytics e tem um período de
expiração de 2 anos.
•" utmz": é usado para realizar a localização da visita, ou seja, de onde e como chegou
o utilizador ao nosso website e expira após 6 meses.
•“_utmb”: Este cookie regista a hora de chegada à página e expira após 30 minutos do
último registo da página vista. Elimina-se automaticamente ao mudar de página ou ao
fechar o navegador.
•“_utmc”: O código javascript atual usado pelo Google Analytics não requer este cookie.
Anteriormente, este cookie era usado juntamente com o cookie _utmb para determinar
se, passados mais de 30 minutos na mesma página, estabelecia ou não uma nova
sessão para o utilizador. Este cookie continua a existir para assegurar a compatibilidade
com as páginas nas quais está instalado o antigo código de tracking urchin.js.
Para obter mais informação acerca do Google Analytics pode consultar a seguinte
ligação: http://goo.gl/KxpaZ
- Como desativar os cookies:
Todos os navegadores da Internet permitem limitar o comportamento de um cookie ou
desativar os cookies dentro da configuração do navegador. Estas definições encontramse normalmente nas «opções» ou «preferências» do menu do navegador.
De seguida, poderá encontrar os links de cada navegador para desativar os cookies:
• Internet Explorer: http://goo.gl/ksN5y
• Mozilla Firefox: http://goo.gl/F5pHX
• Google Chrome: http://goo.gl/8cAo
• Safari: http://goo.gl/8Lah6t
Cookies nos dispositivos móveis:
Os navegadores dos dispositivos móveis também permitem realizar mudanças nas
opções ou definições de privacidade para bloquear ou eliminar os cookies. Se desejar
alterar as opções de privacidade, siga as instruções especificadas pelo programador do
seu browser para dispositivo móvel.
Em seguida, pode encontrar alguns links que o guiarão para modificar as opções de
privacidade no seu dispositivo móvel:
• IOS: http://goo.gl/61xevS
• Windows Phone: http://goo.gl/Rx8QQ
• Chrome Mobile: http://goo.gl/XJp7N / http://goo.gl/mngmcM

• Opera Mobile: http://goo.gl/Nzr8s7
Aceitação de cookies:
Se continuar a sua navegação, entendemos que aceita a utilização dos cookies por
parte do website.
Informamos que no caso de bloquear ou não aceitar a instalação de cookies, é possível
que certos serviços não estejam disponíveis sem a utilização destas ou que não possa
aceder a determinados serviços nem sequer aproveitar por completo tudo o que este
website oferece.

AVISO LEGAL
Em cumprimento do dever de informação enunciado no artigo 10.º da Lei 34/2002, de
11 de julho, relativa aos Serviços da Sociedade de Informação e do Comércio Eletrónico,
indicamos os dados da empresa titular do Sítio Web:

Denominação Social: EASYFAIRS IBERIA, S.L.U.
Domicílio Social: Calle General Moscardó 27, 2º B,, Madrid,
28020 NIPC: B-85454700
Dados do registo comercial: Sociedade matriculada no Registo Comercial de Madrid,
Volume 25.714, Fólio 113, Secção 8, Folha M-463481, inscrição 1.ª
Correio eletrónico: comunicacion@easyfairs.com
- Uso do sítio Web
O website pode proporcionar acesso a uma variedade de textos, gráficos, desenhos,
códigos, software, fotografias, música, vídeos, sons, bases de dados, imagens,
expressões e informações (adiante, «Conteúdos») pertencentes à EASYFAIRS IBERIA
ou a terceiros aos quais o utilizador possa ter acesso.
O acesso, navegação e uso do Sítio Web é da responsabilidade do Utilizador.
Assim, instamos a que comunique à EASYFAIRS IBERIA qualquer facto do que tenha
conhecimento e pressuponha uma conduta contrária ao direito ou infrinja direitos de
qualquer terceiro ou através das ferramentas do Sítio Web ou através do formulário de
contacto.
A referida responsabilidade estende-se ao registo que, se for caso disso, for necessário
para aceder a conteúdos ou serviços que o website oferece.
O Utilizador é obrigado a usar os Conteúdos e serviços oferecidos através do Sítio Web
de forma diligente, correta e lícita e, com carácter enunciativo mas não limitativo,
compromete-se a abster-se de:
•

Utilizar os conteúdos com fins ou efeitos contrários à lei, à boa-fé e à ordem
pública;

•
•

Infligir danos nos sistemas físicos e lógicos do titular do Sítio Web, dos seus
fornecedores ou de terceiros;
Introduzir ou difundir na rede vírus informáticos ou quaisquer outros sistemas
físicos ou lógicos que sejam suscetíveis de provocar os danos anteriormente
mencionados.

- Direitos de propriedade intelectual e industrial
A EASYFAIRS IBERIA é o titular de todos os direitos de propriedade intelectual e
industrial deste sítio Web e dos seus conteúdos e é a quem cumpre o exercício exclusivo
dos direitos de exploração dos mesmos.
Por isso, e nos termos do disposto na versão consolidada da Lei de Propriedade
Intelectual, aprovada pelo Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, e na Lei
1/2000, de 7 de janeiro, relativa ao Processo Civil, bem como na Lei 17/2001, de 7 de
dezembro, relativa às Marcas e a legislação complementar em matéria de propriedade
intelectual e industrial, é expressamente proibida a reprodução, transmissão, adaptação,
tradução, distribuição, comunicação pública, incluindo a sua modalidade de
disponibilização, da totalidade ou parte dos conteúdos do Sítio Web, em qualquer
suporte e por qualquer meio técnico, salvo autorização expressa concedida pela
EASYFAIRS IBERIA.
A EASYFAIRS IBERIA não concede nenhuma licença ou autorização de uso de
nenhuma categoria sobre os seus direitos de propriedade intelectual e industrial ou
sobre qualquer outra propriedade ou direito relacionado com o sítio Web, os serviços ou
os conteúdos do mesmo e em nenhum caso se entenderá que o acesso e navegação
do Utilizador implica uma renúncia, transmissão, licença ou cessão total ou parcial
desses direitos por parte da EASYFAIRS IBERIA.
- Limitação de garantias e responsabilidades
A EASYFAIRS IBERIA declara que adotou as medidas necessárias que, dentro das
suas possibilidades e o estado da tecnologia, permitam o correto funcionamento do seu
Sítio Web e evitar qualquer erro nos conteúdos que aparecem no Sítio Web.
Não obstante, a EASYFAIRS IBERIA não se responsabiliza pelos danos e prejuízos de
qualquer natureza que possam ocorrer no Sítio Web e, a título enunciativo, não se
responsabiliza pelo seguinte: (a) continuidade e disponibilidade dos conteúdos e
serviços; (b) ausência de erros nos referidos conteúdos nem a correção de qualquer
defeito que possa ocorrer; (c) a ausência de vírus e/ou demais componentes nocivos;
(d) os danos ou prejuízos provocados por qualquer pessoa ameace os sistemas de
segurança da Easyfairs.
A EASYFAIRS IBERIA poderá suspender temporariamente com ou sem aviso prévio, a
acessibilidade ao website com motivo de operações de manutenção, reparação,
atualização ou melhoria. Não obstante, sempre que as circunstâncias o permitam, a
EASYFAIRS IBERIA comunicará ao utilizador, com antecedência suficiente, a data
prevista para a suspensão dos serviços.

