Politica de Privacidade
Recolha de Informação
Os dados dos utilizadores serão recolhidos, após o seu preenchimento prévio, através de:
Formulários de pedido de informação ou pedido de Reservas.
Caso não autoriza, por favor não preencha qualquer dado nestes formulários.
Contacte o Hotel telefonicamente ou por e-mail utilizando os contactos fornecidos no site.
Propriedade da Informação
A responsabilidade pela recolha e tratamento dos dados é do Hotel Rural Solar das Freiras.
Acesso à Informação
O acesso à informação é restrito. Os dados pessoais recolhidos são confidenciais e destinam-se
ao processamento de reservas e pedido de informações, bem como a preparar futuras acções
de marketing directo promovidas pelo Hotel Rural Solar das Freiras. Qualquer utilizador pode,
em qualquer altura, solicitar a rectificação ou eliminação dos seus dados pessoais.
Cookies
O que é um Cookie e para que serve?
Um cookie, no âmbito do protocolo de comunicação HTTP usado na Internet, é um pequeno
arquivo de computador ou pacote de dados enviados por um sítio de Internet para o
navegador do usuário, quando o utilizador visita o site. Cada vez que o usuário visita o site
novamente, o navegador envia o cookie de volta para o servidor para notificar atividades
prévias do usuário. Os cookies foram concebidos para serem um mecanismo confiável para
que sítios se lembrem de informações da atividade do usuário, como senhas gravadas, itens
adicionados no carrinho de compras em uma loja online, hiperligações que foram clicadas
anteriormente, entre outros. Assim, melhoram a navegação, aumentando a eficiência da busca

O utilizador, ao usar este site, está a aceitar expressamente as Condições de Acesso e
Utilização acima descritas.
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