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Wording - Introdução campos de recolha de Dados 

 

Wording a introduzir nos campos de recolha de dados (Push notices – Just in time ou 

Pop-ups) 

 

Reservas – Os dados recolhidos destinam-se a processar a sua reserva e a facilitar 

os contactos entre si e o Hotel Flamingo e serão incluídos na nossa agenda de 

contactos, de acordo com a Legislação de Proteção de Dados em vigor. Para saber 

mais sobre a nossa Política de Privacidade clique aqui Link para a política de 

privacidade 

 

 

Autorizo que os meus dados sejam usados para a realização de ações de promoção e 

de marketing direto, levadas a cabo através de aparelhos de chamada automática, 

aparelhos de telecópia, por correio electrónico, SMS, MMS, ou outros meios que 

permitam a recepção de mensagens independentemente da intervenção dos 

destinatários: 

SIM☐  NÃO☐ 

 

----x---- 

 

Contactos – Os dados recolhidos destinam-se a facilitar os contactos entre si e o 

Hotel Flamingo e serão incluídos na nossa agenda de contactos, de acordo com a 

Legislação de Proteção de Dados em vigor. Para saber mais sobre a nossa Política de 

Privacidade clique aqui Link para a política de privacidade 

 

 

----x---- 

 

Recrutamento – Os dados recolhidos destinam-se a integrar a nossa bolsa de 

Candidatos. Para saber mais sobre a nossa Política de Privacidade clique aqui Link 

para a política de privacidade 

 

Autorizo o uso dos meus dados para processos de candidatura: 

SIM☐  NÃO☐ 

 

Autorizo o uso dos meus dados para a realização de comunicações relativas 

iniciativas de formação ou estágios: 

SIM☐  NÃO☐ 

 

Newsletters – Os dados recolhidos destinam-se a integrar a nossa base de dados 

para envio de newsletters. Para saber mais sobre a nossa Política de Privacidade 

clique aqui Link para a política de privacidade 
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Autorizo o uso dos meus dados para a receber a Newsletter do Hotel Flamingo: 

SIM☐  NÃO☐ 

 

Se desejar cancelar a assinatura da newsletter, pode enviar e-mail com a palavra 

“unsuscribe” para hotelflamingo@netcabo.pt. 

 


