Política de Privacidade

Qualquer reserva na Morphosis Boutique Home pressupõe a aceitação da política de privacidade infra mencionada, pelo que
agradecemos a sua compreensão.

Esta Política de Privacidade é válida para www.morphosis.pt, que pertence e é gerido por Patrícia A. A. de Magalhães. Descreve
como recolhemos e utilizamos as informações (incluindo dados pessoais) solicitadas no nosso website: www.morphosis.pt.

1. Concordância com a Política de Privacidade
Depreendemos que, ao introduzir voluntariamente os seus dados, o hóspede está a aceitar esta Política de Privacidade. Caso
pretenda alterar ou corrigir alguma informação nos dados pessoais facultados, por favor, envie um e-mail para
patricia@morphosis.pt. Qualquer pedido expresso recepcionado será tratado de acordo com a legislação em vigor.

2. Recolha de informação
Sempre que for necessária a recolha de informação pessoal, a utilização dessa mesma informação será efectuada no
cumprimento da legislação aplicável.
Os tipos de informação pessoal, referente ao hóspede, que recolhemos incluem:
- O primeiro e último nome, endereço de e-mail, número de telefone, morada, número de identificação fiscal, número do cartão
de cidadão/bilhete de identidade e respectiva validade;
- Dados do cartão de crédito (tipo de cartão, número do cartão de crédito, nome do titular, data de validade e código de
segurança);
- Informações sobre a estadia, incluindo datas de chegada e saída, pedidos especiais efectuados e observações sobre as
preferências de serviços (incluindo preferências de quarto, comodidades ou quaisquer outros serviços utilizados).
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3. Utilização da informação recolhida
Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente ao registo e gestão da reserva na Morphosis Boutique Home, incluindo
serviços de apoio ao hóspede no decorrer da estadia.
Relativamente aos cidadãos de nacionalidade não portuguesa, de acordo com a legislação em vigor, a informação pessoal é
comunicada ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

4. Partilha de dados
Não cedemos informação pessoal do hóspede a terceiros, excepto, de acordo com a legislação em vigor, às autoridades
competentes e/ou agentes da lei.

5. Segurança e protecção de dados
Comprometemo-nos a salvaguardar os dados do hóspede, vedando o acesso não autorizado e/ou o uso abusivo da informação.
No entanto, não sendo a Internet um meio totalmente seguro, não nos responsabilizamos por qualquer perda de
confidencialidade que ocorra no decorrer da divulgação on-line de informação pelo hóspede.

6. Acesso, rectificação e eliminação de dados
Em conformidade com a lei em vigor, poderá solicitar o acesso aos dados pessoais recolhidos, tomando conhecimento do seu
teor. Poderá, a qualquer momento, solicitar a sua actualização ou eliminação, através do e-mail patricia@morphosis.pt.

7. Responsabilidade
Na página web www.morphosis.pt encontrará links que redireccionam para outras páginas web, que poderão também elas
recolher informações pessoais. Não nos responsabilizamos pela informação recolhida e/ou retida por essas mesmas páginas
web, pelo que aconselhamos a leitura das respectivas Políticas de Privacidade.

8. Alterações à Política de Privacidade
A Morphosis Boutique Home, registada e gerida por Patrícia A. A. de Magalhães, reserva-se o direito de, a qualquer momento,
rever a Política de Privacidade em vigor. As alterações são partilhadas e actualizadas on-line, pelo que aconselhamos a visita
e leitura regulares deste documento.
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Política de Cookies

Os Cookies são arquivos ou ficheiros de texto que contêm pequenas quantidades de informações que são descarregadas e
guardadas, no dispositivo do utilizador, através do seu browser, quando visita uma página da Internet. O website
www.morphosis.pt não utiliza qualquer tipo de Cookies.

Quando referenciamos, através de www.morphosis.pt, outras plataformas, terceiros podem utilizar Cookies. O acesso, às suas
páginas web, poderá estar dependente da aceitação da sua própria Política de Cookies.
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