Política de Privacidade

Enquadramento
A iDR é uma empresa que comercializa soluções integradas de domótica. Integra um grupo com
experiência, desde 1997 no mercado da automação industrial, e representa a marca TELETASK para
Portugal, PALOP e Brasil. A iDR garante apoio e assistência técnica-comercial profissional através de
técnicos e comerciais especializados desde a fase de projecto da solução de domótica,
orçamentação, aconselhamento de sistemas periféricos, instalação e configuração do sistema.

Menções Legais
iDR – Domótica e Robótica, Lda.
Rua Gonçalves Zarco, 1129 B, 2º, sala 209
4450-685 Leça da Palmeira, Portugal
Alojamento: http://www.idr.pt
Para qualquer informação complementar sobre algum conteúdo ou funcionalidade do nosso
website, envie-nos um email para info@idr.pt

Protecção de Dados
Todos os dados pessoais que constam nos diversos sistemas informáticos e bases de dados da iDR –
Domótica e Robótica, Lda. foram recolhidos através de relações contratuais e intervenções
profissionais com os seus clientes e outras partes interessadas.
Se pretender, a qualquer momento, eliminar os seus dados pessoais das nossas bases de dados,
pode fazê-lo, expressando essa vontade via email para snc@fagorautomation.pt. A iDR – Domótica
e Robótica, Lda. Cumpre o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais (RPGD) n.º 2016/679
do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 27 de abril de 2016, que estabelece e normaliza
o tratamento e a proteção dos dados pessoais, em vigor a partir de 25 de maio de 2018.
O integral cumprimento deste regulamento, garante-lhe que todos os seus dados pessoais não
serão cedidos nem comercializados a uma outra empresa.
A iDR – Domótica e Robótica, Lda. recolhe os seguintes dados pessoais, de modo claro e com o seu
consentimento:
•
•
•
•

Nome - essencial para identificar o pedido e o cliente;
Morada - essencial para o envio de mercadoria e para a localização da prestação de
serviços;
Email - essencial para contactar o cliente e responder ao pedido realizado;
Contacto Telefónico - essencial para informar ou pedir informações específicas sobre o
pedido.

Todos os seus dados estão protegidos pela legislação referida anteriormente. Apenas o responsável
pela proteção de dados tem acesso. Não utilizamos nenhuma técnica adicional para adquirir os
dados pessoais e informação extraordinária.

Direitos de Autor
Todos os conteúdos que estão presentes neste website foram produzidos internamente ou com
recurso a uma empresa terceira. A modificação ou cópia integral deste website será condenável. A
iDR – Domótica e Robótica, Lda. está também protegida pela Lei Portuguesa e Internacional sobre a
proteção de dados, proteção de autor e proteção de intelectualidade. Esta empresa poderá
usufruir do direito de modificar quaisquer textos, imagens ou vídeos no website, sempre que
considere oportuno ou desejável.

Sistema de Links
Todo o sistema de links presente no website (links internos e externos) tem apenas com a
finalidade de facilitar e aperfeiçoar a navegação e direcionar melhor o utilizador para o que
necessita. Não somos responsáveis por qualquer tipo de anomalia resultante dos links externos.

Cookies
Um cookie é um pequeno ficheiro informativo que é instalado no browser do leitor e armazenado
no respectivo computador quando visita um site. São utilizados cookies, por regra, para melhorar a
experiência do utilizador do site e o desempenho do site.
iDR – Domótica e Robótica, Lda. utiliza apenas cookies que tem como principal finalidade de ajudar
a determinar a utilidade, interesse e número de utilizadores que frequentam o nosso website, de
forma a permitir uma navegação mais rápida e eficiente, eliminando a necessidade de inserir
informações repetidas.
Assim o deseje, o utilizador, pode desactivar os cookies no seu navegador web, mas perderá
algumas das funcionalidades. O utilizador tem a possibilidade de configurar seu navegador para ser
avisado sobre a recepção dos cookies e para impedir a sua instalação no disco rígido. As
informações pertinentes a esta configuração estão disponíveis em instruções e manuais do próprio
navegador.

