Disposições de proteção de dados
As seguintes condições e explicações são aplicáveis para a visita e solicitação no portal do cliente da
EGLO. A responsável pelo portal do cliente é a EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Tel.:
+43 5242-6996-0, F. +43 5242 6996-938, info@eglo.com (a seguir referida como "EGLO“).

Dados pessoais
Ao registar-se no portal do cliente, a EGLO pede os seguintes dados por formulário de contacto:
Número de cliente, nome da firma, título, primeiro nome, último nome, número de telefone e endereço
de e-mail. Para o registo na plataforma é necessário um endereço de e-mail. Dado o facto de
poderem ser atribuídas diferentes permissões na plataforma aos utilizadores individuais, é necessária
uma identificação inequívoca do utilizador. Uma vez que os pedidos dos nossos clientes podem ser
processados na plataforma, deverá ser possível para nós, como parceiro de negócios, poder
identificar qual o utilizador e para qual empresa os pedidos estão a ser efetuados. São também
fornecidas informações através do endereço de e-mail pessoal, como a confirmação de registo, links
para download de dados ou informações sobre a encomenda, as quais são necessárias para a
utilização da plataforma e para um relacionamento comercial contínuo entre a EGLO e o cliente. Os
dados pessoais apenas serão utilizados e armazenados com a finalidade de processar o atual
relacionamento comercial.

Cookies
Ao visitar o portal do cliente da EGLO, é armazenada informação no seu computador, os chamados
“cookies”, que nos permitem reconhecer os utilizadores quando voltam a visitar-nos, e para que o
portal se possa adaptar de forma ideal às necessidades e interesses destes utilizadores. Este site usa
o Shopsystem Magento para detetar se um utilizador já está registado. Se não concordar com o
armazenamento de cookies no seu computador, desative a utilização de cookies no seu navegador.
No entanto, tenha em atenção que, se o fizer, poderá não conseguir utilizar todas as funcionalidades
deste portal do cliente da EGLO.

Google Analytics

Este site utiliza o Google Analytics, um serviço de análise da internet fornecido pela Google Inc.
(“Google”). O Google Analytics utiliza os chamados “cookies”, que são pequenos ficheiros de texto
que são guardados no seu computador e que fornecem as informações necessárias para rastrear a
sua visita. As informações geradas pelos cookies sobre a utilização deste site são geralmente
transmitidas para um servidor da empresa Google nos EUA e guardadas no mesmo. No entanto, em
caso da ativação da anonimização de IP neste site, o seu IP será simplificado pela Google em países
dentro da União Europeia ou outros países participantes da convenção sobre o Espaço Económico
Europeu. Apenas em casos excecionais, o endereço IP completo é enviado para um servidor da
Google nos EUA ,sendo aí simplificado. Em nome da EGLO, a Google utilizará estas informações
para avaliar a sua utilização do site, para compilar relatórios sobre a atividade do site e para fornecer
à EGLO outros serviços relacionados com a atividade do site e a utilização da internet. O endereço de
IP transferido do seu navegador no âmbito do Google Analytics não será associado a quaisquer
outros dados mantidos pelo Google. Pode evitar o armazenamento dos cookies selecionando as
configurações apropriadas no seu navegador. No entanto, informamos que, neste caso, talvez não
seja
possível
usar
todos
as
funcionalidades
deste
site.
Para além disso, pode impedir a recolha pelo Google dos dados gerados pelos cookies que estão
relacionados com a sua utilização do site (incluindo o seu endereço IP), bem como o tratamento
desses dados pelo Google, através da utilização do complemento do navegador para desativar o
Google Analytics. Faça o download e instale o Google Analytics Pode obter este complemento do
navegador no seguinte endereço da Internet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Revogação, alterações, correções e atualizações

O utilizador tem o direito, mediante pedido simples, de receber informações gratuitas a respeito dos
dados pessoais armazenados, e consigo relacionados. O utilizador tem também o direito à correção
de dados incorretos, ao bloqueio e eliminação dos seus dados pessoais, desde que não obstem a
imperativos legais que impliquem a obrigação de armazenamento dos mesmos. Nesse caso queira
por favor entrar em contacto connosco através das opções de contacto acima mencionadas.

Direito aplicável
A estas Condições de Utilização é exclusivamente aplicável a Lei austríaca, com exclusão de conflitos
de disposições legais. A ineficácia de uma disposião destas Condições não afetará a eficácia das
restantes disposições.

