
A CTEM Academy assume o compromisso de garantir a proteção de todos os dados pessoais que lhe sejam 
disponibilizados e é a única entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais, por meios automatizados 
ou não, desde a sua recolha, organização, conservação até à eliminação. 

Os dados pessoais poderão ser recolhidos através de formulários online, eventos, campanhas promocionais, 
aquisição de bens ou serviços e serão tratados e utilizados para efeitos de relações laborais, apoio ao cliente, 
operações de venda ou prestação de serviços e marketing (comunicação de informação relacionada com produtos 
e serviços disponibilizados pela CTEM Academy ou por Entidades Parceiras). 

A qualquer momento poderá contactar os responsáveis pela proteção de dados através dos endereços que se 
seguem: 

email: protecaodedados@ctemacademy.pt 

físico:  CITECENGMAT, Lda 

Os dados pessoais serão exclusivamente utilizados para os fins constantes nas informações prestadas aos Titulares 
dos Dados no ato da sua recolha e tratamento. Os dados recolhidos não serão transmitidos a outros, nem serão 
utilizados para fins diferentes daqueles que nos seja dado o consentimento, salvo em situações resultantes de 
imposição legal. 

A legitimidade para proceder ao presente tratamento encontra-se prevista nas alíneas a), b), c) e f) do n.º 1 do 
art. 6.º do RGPD e na alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º. 

Política de Cookies 

Cookies são ficheiros de texto que armazenam informações baseadas nos comportamentos de navegação de cada 
utilizador quando visita páginas web. 

A CTEM Academy, na sua página web www.ctemacademy.pt, apenas utiliza cookies de sessão necessários para 
a gestão dos conteúdos da página por parte dos administradores. Caso pretenda, pode configurar o seu browser 
para recusar todos os cookies. A nossa página funciona corretamente e sem problemas se desativar os cookies 
quando a visita.  

Na nossa página web podem ser usados conteúdos de terceiros embebido que criem cookies adicionais sobre os 
quais a CITECENGMAT, Lda não detêm qualquer tipo de controlo. 

Os direitos dos Titudares dos Dados encontram-se descritos no documento "Informação ao Titular dos 
Dados" disponível em papel nas nossas instalações físicas ou, em formato digital, no endereço web: 
www.ctemacademy.pt/informacaoTD.pdf . 
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Politica de privacidade 

A CITECENGMAT, Lda, doravante designada por CTEM Academy tem domicílio fiscal no Caminho do 
Redondo n.º146, Vilela, 4830-818 Póvoa de Lanhoso e NIFC: 510 883 109. 

Caminho do Redondo 146 
Vilela 
4730 - 818 Póvoa do Lanhoso 




