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1.1. RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS DO UTILIZADO 

A presente Política de Privacidade pretende dar aos Utilizadores do website www.henis.pt 
doravante e de forma abreviada ("Site"), a informação detalhada sobre como a sociedade 
anónima registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 
matrícula e de pessoa coletiva 510270344 (doravante “Empresa”), enquanto responsável pelo 
tratamento dos seus dados pessoais, procede ao tratamento dos mesmos. 

Por regra, os Dados Pessoais são requisitados quando o Utilizador se regista no Site, e solicita 
um contacto e/ou envio de newsletters, subscreve um determinado serviço, presta ou solicita 
uma informação, adquire um produto ou estabelece uma relação contratual com a Empresa 
através de uma reserva de estadia num dos nossos hotéis. 

Os Dados Pessoais recolhidos e tratados consistem essencialmente em informação relativa 
ao nome, género, data de nascimento, telefone, telemóvel, email, morada, número de 
identificação fiscal, dados do cartão de crédito (recolhidos apenas para efeitos de 
pagamento), embora possam vir a ser recolhidos outros Dados Pessoais que possam ser 
necessários ou convenientes para a prestação ou cobrança de serviços por parte da Empresa.  

O SITE também recolhe e trata informação sobre as características do dispositivo do seu 
hardware, o seu IP e as características de browser/software assim como informação sobre as 
páginas visitadas pelo Utilizador dentro do Site. Esta informação pode incluir o seu tipo de 
browser, o nome de domínio, os tempos de acesso e as hiperligações através das quais o 
Utilizador acedeu ao Site ("Informação de Usabilidade"). Utilizamos esta informação apenas 
para melhorar a qualidade da sua visita ao nosso Site e, para quando assim consinta, 
enviarmos informações comerciais e de marketing adaptadas ao seu perfil.  

A Informação de Usabilidade e os Dados Pessoais são designados na presente Política de 
Privacidade por "Dados do Utilizador".  

Para efeitos da presente Política de Privacidade entende-se por relação contratual todo e 
qualquer contrato estabelecido entre Site e as entidades que com ele se relacionem, 
independentemente do respetivo objeto. 

1.2. DESTINATÁRIOS DOS DADOS 

Os Dados do Utilizador recolhidos pelo SITE não são partilhados com terceiros sem 
consentimento do Utilizador, com exceção das situações referidas no parágrafo a seguir. No 
entanto, no caso de o Utilizador contratar junto do SITE serviços que sejam prestados por 
outras entidades responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, os Dados do Utilizador 
poderão ser transmitidos e/ou acedidos por essas entidades, na medida em que tal seja 
necessário à prestação dos referidos serviços.  



Nos termos legais aplicáveis, o Site poderá transmitir ou comunicar os Dados do Utilizador a 
outras entidades no caso de essa transmissão ou comunicação ser necessária para a execução 
do contrato estabelecido entre o Utilizador e o Site ou para diligências pré-contratuais a 
pedido do Utilizador, no caso de ser necessária para o cumprimento de uma obrigação jurídica 
a que o Site esteja sujeita ou no caso de ser necessária para a cumprimento de interesses 
legítimos da Empresa ou de terceiro. Ocorrendo uma transmissão de Dados do Utilizador a 
terceiros, serão desenvolvidos os esforços considerados razoáveis para que o transmissário 
utilize os Dados do Utilizador transmitidos de forma adequada com esta Política de 
Privacidade. 

I)Entidades Subcontratantes 

No âmbito do tratamento dos Dados do Utilizador, o Site recorre ou poderá recorrer a 
entidades terceiras, por si subcontratadas, para, em seu nome, e de acordo com as suas 
instruções, procederem ao tratamento dos Dados do Utilizador, de acordo com a legislação 
aplicável e da presente Política de Privacidade.  

O Site assume o compromisso de subcontratar apenas entidades que ofereçam a máxima 
segurança na execução das medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma a garantir 
a defesa dos direitos do Utilizador.  

II)Entidades Terceiras 

O Site pode ainda comunicar a outras entidades terceiras não qualificadas como entidades 
subcontratantes nos termos do artigo 4.º, n.º 8 do RGPD. Estas entidades estão sujeitas a 
confidencialidade, tendo todas elas assumido a garantia que procedem ao tratamento de 
dados pessoais de acordo com o previsto no RGPD. 

1.3. CANAIS DE RECOLHA DOS DADOS 

O Site pode recolher dados de forma direta (i.e., diretamente junto do Utilizador) ou de forma 
indireta (i.e., através de entidades parceiras ou terceiros). A recolha pode ser feita através 
dos seguintes canais:  

• Recolha direta: presencialmente, por telefone, por e-mail e através do Site;  
• Recolha indireta: através de parceiros ou empresas do grupo e entidades oficiais.  

  

2. PRINCÍPIOS GERAIS APLICÁVEIS AO TRATAMENTO DE DADOS DO UTILIZADOR 

Em termos de princípios gerais relativos ao tratamento de dados pessoais, o Site 
compromete-se a assegurar que os Dados do Utilizador por si tratados são:  

• Objeto de um tratamento de acordo com a lei, leal e transparente em relação ao 
Utilizador; 

• Recolhidos para finalidades determinadas, objetivas e legítimas, não sendo tratados 
posteriormente de uma forma contrária com essas finalidades; 



• Adequados, justificados e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades 
para as quais são tratados; 

• Exatos e atualizados sempre que necessário, sendo providenciadas todas as medidas 
necessárias para que os dados inexatos, tendo em conta as finalidades para que são 
tratados, sejam apagados ou corrigidos sem demora; 

• Conservados de uma forma que permite a identificação do Utilizador apenas durante 
o período necessário para as finalidades para as quais os dados são tratados;  

• Tratados de uma forma que garante a sua segurança, incluindo a proteção contra o 
seu tratamento não autorizado ou ilegal e contra a sua perda, destruição ou dano 
imprevisto, sendo adotadas as medidas técnicas ou organizativas adequadas. 

Os tratamentos de dados efetuados pelo Site são permitidos e legítimos quando se verifique 
pelo menos uma das seguintes situações: 

• O Utilizador tiver dado o seu consentimento livre, positivo, explícito e inequívoco, para 
o tratamento dos Dados do Utilizador para uma ou mais finalidades específicas; 

• O tratamento for necessário para a concretização de um contrato no qual o Utilizador 
é parte, ou para procedimentos pré-contratuais a pedido do Utilizador; 

• O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o 
Site esteja sujeito; 

• O tratamento for necessário para a defesa de interesses vitais do Utilizador ou de 
outra pessoa individual; 

• O tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo 
Site ou por terceiros (exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades 
fundamentais do Utilizador que exijam a proteção dos dados pessoais).  

O Site compromete-se a assegurar que o tratamento dos Dados do Utilizador apenas é 
efetuado nas condições acima enumeradas e com respeito pelos princípios acima 
mencionados.  

Quando o tratamento dos Dados do Utilizador for realizado pela Empresa com base no seu 
consentimento, este tem o direito de revogar o seu consentimento a qualquer momento. A 
revogação do consentimento, todavia, não compromete a legalidade do tratamento efetuado 
pelo Site com base no consentimento previamente dado pelo Utilizador.  

O período de tempo durante o qual os dados são armazenados e conservados varia de acordo 
com a finalidade para a qual a informação é tratada, sendo arquivados apenas durante o 
tempo necessário para o cumprimento das finalidades para as quais são tratados, tendo em 
consideração a Política de Retenção de Dados aprovada pela Empresa. 

Efetivamente, existem exigências legais que obrigam a conservar os dados por um período de 
tempo mínimo. Assim, e sempre que não exista uma obrigação legal especifica, os dados 
serão armazenados e conservados apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades 
que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, que no seu termo os mesmos 
serão eliminados. 



3. UTILIZAÇÃO E FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DADOS DO UTILIZADOR  

Em termos gerais, o Site utiliza os Dados do Utilizador com as seguintes finalidades:  

• Prestação de serviços hoteleiros e serviços associados (restaurantes, bares, Spa, etc.); 
• Gestão de contatos com o Utilizador e resposta a pedido de orçamentos;  
• Faturação e cobrança ao Utilizador; 

• Informar o Utilizador, que o tenha solicitado, sobre novos produtos e serviços 
disponibilizados no Site e/ou nas unidades hoteleiras, ofertas e campanhas especiais, 
informações atualizadas sobre a atividade do Site e, de um modo geral, para efeitos 
de marketing do Site e das suas unidades hoteleiras, através de qualquer meio de 
comunicação, incluindo suporte eletrónico; 

• Garantir que o Site vai ao encontro das necessidades do Utilizador, através do 
desenvolvimento e publicação de conteúdos o mais adaptados possível às solicitações 
e ao tipo de Utilizador, da melhoria das capacidades de pesquisa e funcionalidades do 
Site e da obtenção de informação associada ou estatística relativamente ao perfil tipo 
do Utilizador (análise de perfis de consumo); 

O Site pode combinar Informação de Usabilidade com informação demográfica anónima para 
efeitos de pesquisa, e pode usar o resultado dessa combinação para fornecer conteúdos mais 
relevantes no Site. Mediante o consentimento do Utilizador, em determinadas áreas restritas 
do Site, o Site pode combinar Dados Pessoais com Informação de Usabilidade para lhe 
fornecer um conteúdo mais personalizado.  

  

4. MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS E DE SEGURANÇA IMPLEMENTADAS 

Para garantir a segurança dos Dados do Utilizador e a máxima confidencialidade, o Site trata 
a informação que nos forneceu de forma absolutamente confidencial, de acordo com as suas 
políticas e procedimentos internos de segurança e confidencialidade, os quais são atualizados 
periodicamente de acordo as necessidades, assim como com os termos e condições 
legalmente previstos.  

Em função da natureza, do âmbito, do contexto e das finalidades do tratamento dos dados, 
bem como dos riscos decorrentes do tratamento para os direitos e liberdades do Utilizador, 
o Site compromete-se a aplicar, tanto no momento de definição dos meios de tratamento 
como no momento do próprio tratamento, as medidas técnicas e organizativas necessárias e 
adequadas à proteção dos Dados do Utilizador e ao cumprimento das imposições legais.  

Compromete-se ainda a assegurar que, por defeito, só sejam tratados os dados que forem 
necessários para cada finalidade específica do tratamento e que esses dados não sejam 
disponibilizados sem intervenção humana a um número indeterminado de pessoas.  

A comunicação entre o dispositivo do utilizador e o Site www.henris.pt é efetuado através da 
plataforma wix, onde o site se encontra registado. 



Auditorias regulares com vista a identificar a competência das medidas técnicas e 
organizativas implementadas;  

• Sensibilização e formação do pessoal envolvido nas operações de tratamento de 
dados; 

• Pseudonimização e codificação de dados pessoais; 

• Mecanismos capazes de assegurar a confidencialidade, disponibilidade e resiliência 
permanentes dos sistemas de informação; 

• Mecanismos que asseguram o restabelecimento dos sistemas de informação e o 
acesso aos dados pessoais de forma célere no caso de um incidente físico ou técnico. 

  

5. UTILIZAÇÃO DE COOKIES 

Quando visitar o nosso site, pequenos ficheiros de texto (Cookie) são criados e gravados no 
disco do seu computador. Estes ficheiros de texto permitirão uma experiência de navegação 
mais personalizada e eficiente. Em cada visita ao Site, o seu browser de internet envia estes 
cookies de volta para o Site, permitindo o reconhecimento e memorização da identidade dos 
Utilizadores, bem como as suas preferências de utilização. Estes Cookies apenas serão 
instalados mediante o seu consentimento expresso, exceto nos casos em que se tratem de 
consentimentos necessários ao funcionamento do Site. 

Adicionalmente, tem a possibilidade de a qualquer momento gerir as suas preferências 
relativamente à recolha de cookies no gestor de preferências disponível aqui. 

No Site existe interatividade com o Facebook e Instagram, através de uma ligação aos 
servidores destas redes sociais, isto permitirá identificar o website que o utilizador está a 
visitar e possivelmente armazenar outros dados, tais como o endereço IP. Se o Utilizador tiver 
a sua sessão de Facebook e/ou Instagram iniciada, serão associados os dados às suas contas. 
Para que tal não aconteça, o Utilizador deverá terminar as suas sessões no Facebook e 
Instagram antes de visitar a página. 

 


