
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A TRAVELSENS S.L., como responsável do tratamento (adiante a RESPONSÁVEL) através da sua 

página "www.leplanilusiones.com" (o "Website") domiciliada em Palma de Maiorca, Calle José 

Rover Motta 27, respeita o seu direito à intimidade e como tal aplicará as normativas vigentes com 

o objetivo de proteger a identidade de cada um dos seus Utilizadores. Informamos seguidamente 

todos os detalhes referentes ao registo e tratamento da sua informação de acordo com o disposto 

na normativa vigente sobre proteção de dados de carácter pessoal. 

 

Informação sobre o uso de dados de carácter pessoal, segundo o disposto na Ley 15/1999 de Proteção 

de Dados de  Carácter Pessoal (LOPD). 

 

Para poder contactar com o RESPONSÁVEL através do nosso Website, o Utilizador deverá 

proporcionar-nos os dados de carácter pessoal indicados no formulário existente para o efeito ou 

dirigir-se ao endereço de e-mail ou ao número de telefone fornecidos. Desta forma, permitir-nos-à 

personalizar os nossos serviços e serão tratados com as seguintes finalidades: 

ablecido en la normativa procesal de aplicación. 

 

• Disponibilizar a informação facilitada pelo Utilizador. 

• Ðealização de perfis de utilizadores com fins comerciais, com o objetivo de oferecer 

produtos e serviços relacionados com o seu objeto social. 

• Ðealização de estatísticas e inquéritos aos Utilizadores. 

Em cumprimento do estabelecido pela Ley Organica 15/1999, de 13 de dezembro, de Proteção 

de Dados de Carácter Pessoal ("LOPD") informamos ao Utilizador que para inscrição e registo 

em alguns produtos/serviços oferecidos através da Web, ser-lhe-ão solicitados dados de 

carácter pessoal. Nos casos e com respeito aos dados em que assim se indique expressamente 

ao Utilizador, se não os facilita não poderá aceder nem utilizar os referidos serviços e 

conteúdos. Os dados fornecidos pelo Utilizador serão incorporados num ficheiro de dados de 

carácter pessoal, titularidade do RESPONSÁVEL devidamente inscrita na AEPD e com a medidas 

de segurança correspondentes conforme a normativa de desenvolvimento da LOPD. 

No formulário onde se recolhem dados de carácter pessoal, no seu caso, o Utilizador terá à sua 

disposição informação detalhada sobre a finalidade do tratamento e uso de tais dados, assim 

como o carácter obrigatório ou facultativo das suas respostas, as consequências da recusa em 

fornecê-los e, no geral, de todas as menções exigidas pela legislação aplicável em matéria de 

proteção de dados de carácter pessoal, as quais, em todo o caso, deverão ser aceites 

expressamente pelo Utilizador. 

O RESPONSÁVEL compromete-se a tratar os dados de carácter pessoal dos Utilizadores em 

conformidade com o estabelecido na normativa aplicável e, em particular: - a tratar 

confidencialmente os dados de carácter pessoal do Utilizador a que tenha acesso como 

consequência da sua navegação no nosso Website. Não obstante, o RESPONSÁVEL poderá 

revelar os dados de carácter pessoal e qualquer outra informação do Utilizador quando esta 

lhe seja solicitada por autoridades públicas no exercício das funções que legitimamente lhe 

foram atribuídas e de acordo com as disposições que sejam aplicáveis, recaíndo sobre as 

mesmas a responsabilidade de adotar todas as medidas de segurança de índole técnica e 

organizativa necessárias para evitar a alteração, destruição e o tratamento ou acesso não 

autorizado a ditos dados.Ðe bem que o RESPONSÁVEL adote as medidas técnicas e 

organizativas necessárias, tendo em conta o estado da tecnologia, para preservar a segurança 

e integridade dos dados de carácter pessoal e evitar a sua alteração, destruição, tratamento ou 



acesso não autorizado, devido às atuais condições de segurança da Internet, o RESPONSÁVEL 

não pode garantir o uso ilícito da informação dos Utilizadores por parte de terceiros. 

Desta forma, em cumprimento do estabelecido no artigo 22 da Ley 34/2002, de 11 de julho, de 

serviços da sociedade de informação e comércio eletrónico (LSSICE), o RESPONSÁVEL comunica 

aos titulares dos dados a sua intenção de lhes enviar comunicações comerciais por correio 

eletrónico ou por qualquer outro meio de comunicação eletrónica equivalente, quando o 

Utilizador facilite os seus dados de contacto para a finalidade aqui descrita, consentindo 

expressamente o envio de tais comunicações.Ðs consentimentos aqui prestados pelo Titular 

para comunicação de dados têm carácter revogável a todo o momento, sem efeitos 

retroativos. O Utilizador poderá exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento ou 

oposição que a LOPD lhe confere enviando uma carta A/c do Comité LOPD C/Rover Motta,27 

07006 Palma de Mallorca (Espanha) nos termos que estabelece a Agência Espanhola de 

Proteção de Dados, indicando o direito que se exerce e juntando cópia do seu BI.Ð'dDentro do 

Website existem links para outras páginas web que se disponibilizam a título meramente 

informativo ao utilizador, sobre os quais o RESPONSÁVEL nãot em control e pelos quais, 

logicamente, não se faz responsável. O RESPONSÁVEL não garante a informação de nenhuma 

destas páginas web de terceiros, os quais foram incluídos por o RESPONSÁVEL entender que 

podem ser úteis para os Utilizadores. 

 

Cookies 

O RESPONSÁVEL pode utilizar cookies quando o utilizador navegue no Website. Os cookies associam-se 

unicamente com um Utilizador anónimo e o seu computador e não proporcionam refer~encias que 

permitam deduzir a identidade do Utilizador. Graças aos cookies, é possível ao RESPONSÁVEL 

reconhecer os utilizadores registados depois destes se terem registado uma primeira vez, sem que 

tenham que efetuar o registo a cada visita para aceder às áreas e serviços reservados exclusivamente 

para eles. Ð'dPor favor verifique a Política de Cookies existente na nossa página. 

Seguridad 

As operações de consulta de dados de conta de utilizador e de pedido de serviços ou produtos através 

da nossa página Web realizam-se através de um servidor seguro. O software de dito servidor codifica a 

informação introduzida por si antes de nos transmitir a mesma. Da mesma forma, dispomos de 

rigorosos procedimentos de segurança referentes ao armazenamento e revelação de dados com o fim 

de evitar todo o acesso não autorizado aos mesmos, de acordo com o que dispõe o artigo 9 da Ley 

Organica 15/1999 de 13 de dezembro, de Proteção de Dados de Carácter Pessoal vigente em Espanha. 

Por isso pediremos que se identifique com a sua password ante de lhe dar informação referente aos 

seus dados pessoais. 

 


