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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

 

A Sociedade Domingos & Laurinda – Empreendimentos Turísticos e 

Hoteleiros, Lda., pessoa coletiva n. 501 356 061, tem a sua sede em Avenida 

do Brasil, n. 1223, 4760 – 010, Gavião, concelho de Vila Nova de Famalicão. 

 

Leia atentamente os termos e condições: 

 

Mediante o acesso e utilização do website www.grupomoutados.pt, o 

utilizador declara ter lido, compreendido e aceite os Termos e Condições 

abaixo indicados e descritos, sem necessidade de qualquer outro ato ou 

consentimento posterior. Os termos e condições poderão ser alterados em 

qualquer momento por decisão da Sociedade Domingos & Laurinda – 

Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, Lda., considerando-se que as 

alterações entram em vigor a partir da data da sua colocação no site. O 

acesso e utilização posteriores do website pelo utilizador serão considerados 

um sinal de que o mesmo leu, compreendeu e aceitou os Termos e 

Condições alterados e atualizados. 

 

1. Informações sobre o Tratamento dos Dados Pessoais. 

 

A sociedade Domingos & Laurinda – Empreendimentos Turísticos e 

Hoteleiros, Lda., tendo por base o desenvolvimento da sua atividade apenas 

recolhe e trata os dados pessoais necessários e relevantes para o efeito. 

Deste modo procede ao tratamento dos seguintes dados: os relativos á 

naturalidade, data de nascimento, estado civil, nacionalidade, género, 

número de conta bancaria, IBAN, transações, profissão, nível académico, 
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remuneração, entidade patronal, nome, morada, telefone e endereço de 

correio eletrónico, número de documento para identificação, número de 

contribuinte, fotografia e assinatura. 

 

1.1. Tratamento dos seus dados. 

 

• Para realização de contratos de alojamento ou contratos de trabalho.  

 

• Para preparação e instrução de processos judiciais e administrativos, 

relacionados com alojamentos não pagos ou que tenham por base 

obrigações fiscais e administrativas. 

 

1.2. Período de tempo em que tratamos os seus dados pessoais. 

 

A sociedade Domingos & Laurinda – Empreendimentos Turísticos e 

Hoteleiros, Lda., apenas tratará os seus dados pessoais durante o período de 

tempo necessário ao cumprimento das suas obrigações no âmbito dos 

contratos de alojamento, nomeadamente, enquanto se mantiver o 

alojamento bem como durante o prazo de prescrição do fornecimento 

daquele e tendo em consideração processos de reclamação, judicias ou 

fiscais. 

 

1.3. Como se recolhem os dados. 

 

Os seus dados podem ser recolhidos de forma oral presencialmente nas 

nossas instalações, por telefone, ou através do website da Domingos & 

Laurinda – Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, Lda., 

 

2. Quais os seus direitos e como exercer os mesmos. 

 

2.1. Direito de acesso - pode solicitar informação sobre o modo como 

estão a ser tratados os seus dados, e quais os dados que estão a 



 3 

ser tratados, bem como a que lhe prestem informação sobre quais 

as entidades a quem foram comunicados os seus dados. 

 

2.2. Direito de retificação – sempre que entender que os seus dados 

pessoais estão incompletos ou incorretos pode pedir as respetivas 

correções. 

 
2.3. Direito ao apagamento dos dados – fica garantido o direito a ver 

os seus dados apagados a não ser quando se verifique a 

necessidade de defesa de direitos em processo judicial ou fiscal ou 

outro processo administrativo, bem como no âmbito de saúde 

pública. 

 
2.4. Direito de portabilidade – pode solicitar á Domingos & Laurinda – 

Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, Lda., a entrega dos 

dados pessoais que forneceu. 

 
2.5. Direito de se opor ou de negar o consentimento dado – na 

situação de o tratamento dos dados pessoais ser realizado para fins 

diversos daqueles para os quais os mesmos foram fornecidos. 

 
2.6. Direito de apresentar reclamações – pode para tal, reclamar sobre 

assuntos relacionados com os seus dados junto da Comissão 

Nacional da Proteção de Dados, www.cnpd.pt 

 

Pode exercer os seus direitos, também, presencialmente dirigindo-se às 

instalações da sociedade Domingos & Laurinda – Empreendimentos 

Turísticos e Hoteleiros, Lda., situado em Avenida do Brasil, n. 1223, (Hotel 

Moutados) 4760 – 010 Vila Nova de Famalicão. 

 

• Por e-mail: administracao@grupomoutados.pt 
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• Por correio dirigido escrito à sociedade Domingos & Laurinda – 

Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, Lda., Avenida do Brasil, n. 

1223, (Hotel Moutados) 4760 – 010 Vila Nova de Famalicão. 


