
Política de Privacidade do Nature Forest Tourism 

 
O Nature Forest Tourism, projeto da empresa Sociedade Agrícola e Imobiliária Almofalinha, com 
o número único de matrícula e pessoa coletiva 506722376, com sede em Portugal, é o 
responsável pela recolha e tratamento dos seus dados. 

Para tratar de assuntos ou questões no âmbito do tratamento dos seus dados, deverá entrar em 
contacto connosco, através dos seguintes meios: 

- Tel.: ( 351) 249 976 382 ou 929025825 

- Endereço de correio eletrónico: natureforestourism@gmail.com 

- Morada: Casais de Bom Nome, 2140-210 Chouto– Portugal. 

Os clientes do nosso turismo poderão em todos os momentos, exercer os direitos de acesso, 
alteração, atualização ou eliminação dos seus dados, tal como previsto pela lei de Proteção de 
Dados atualmente em vigor. 
 
Recolhemos os seus dados se fizer uma reserva ou preencher o nosso formulário, tais como: 

Nome, Endereço de IP, Endereço de correio eletrónico, Número de telemóvel, Morada, NIF, 
IBAN, Dados para Faturação 
 

O site da nossa empresa foi criado através da plataforma Wix.com. Os seus dados fornecidos 
através do site são armazenados através do armazenamento de dados do Wix.com, bancos de 
dados e aplicações gerais do Wix.com. Estes são armazenados a partir de servidores seguros 
com a utilização de uma firewall. 

A nossa empresa segue procedimentos necessários e adequados de forma a garantir a segurança 
dos seus Dados Pessoais e a prevenir a sua perda, má utilização ou acesso indevido. 

Apenas iremos processar os dados para os fins para os quais foram recolhidos, nos termos 
previstos na presente Política de Privacidade.  

A nossa empresa adota os procedimentos adequados para garantir que a sua informação é certa, 
completa e atual, mas depende do cliente atualizar ou corrigir a sua informação pessoal quando 
necessário. 

O Nature Forest Tourism tem uma base de dados de acesso restrito para a gestão de reservas e 
não partilha dados pessoais dos seus clientes com terceiros. 

Apenas mantemos os seus dados o tempo necessário à prestação do serviço pretendido e num 
período de 2 anos para efeitos de marketing e publicidade, caso tenha dado o consentimento 
para tal.  

Em qualquer altura poderá enviar um email para: natureforestourism@gmail.com com qualquer 
questão relacionada com este tema, para alterar dados fornecidos ou para eliminar os mesmos. 


