ACORDO DE COLABORAÇÃO “COLECTIVO”

N. Cto.:

DADOS COMERCIAIS:
NOME COMERCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ARQUEOLOGIA

MORADA:
RUA JARDIM DO TABACO, Nº90 - 2º DTO.
LOCALIDADE:
LISBOA
Telefone/s:
+351913362097
Pessoa/s de contacto:
Nome:
RÉGIS BARBOSA
Telefone/s:
+351965146581

C.P.: 1100-288
Fax:

Fax:

País: PORTUGAL
E-Mail: starq.arqueologia@gmail.com
Função: PRESIDENTE DE DIRECÇÃO
E-Mail: regisbarbosa81@gmail.com

DADOS FISCAIS:
NOME FISCAL:
MORADA:
LOCALIDADE:
Telefone/s:

NIF: 510947034
C.P.:
Fax:

País:
E-Mail:

FORMA DE PAGAMENTO (CLIENTE FINAL): PAGAMENTO DIRECTO

CONDIÇÕES COLECTIVO:
Vantagens a aplicar: 10% DE DESCONTO NA MELHOR TARIFA DISPONÍVEL (EXCEPTO PROMOÇÕES OU OFERTAS NÃO ACUMULAVEIS)
Acordo para Associados, Parceiros, Colaboradores, Afiliados,
etc...:

ASSOCIADOS

Chave Comercial:

STARQ

Tipo de Acesso:

Link para o site do Colectivo com Password - Link sem Password - Sem Link (riscar o que não interessa).
também solicitar uma criatividade para colocar no seu web site ou um pdf personalizado para enviar aos seus clientes, associados, colaboradores, etc...

Reservas atraves da WEB www.zenithoteles.com

** IMPORTANTE **: ANEXAR LOGOTIPO DA EMPRESA EM FORMATO .JPG
A empresa poderá

SIM

OBSERVAÇÕES:

ANEXO I

Exceto em áreas onde indicado em contrário, as respostas às perguntas sobre dados pessoais são voluntárias, a falta de resposta não implica uma diminuição da qualidade ou quantidade dos serviços relacionados, salvo indicação em contrário.
A recolha e tratamento de dados pessoais tem como objectivo manter a relação contratual estabelecida com ZENIT HOTELES, a gestão, administração, prestação, ampliação e melhoria dos serviços em que o utilizador decida se inscrever, registrar, ou utilizar a adequação desses serviços às
preferências e gostos dos utilizadores, o estudo da utilização dos serviços por parte dos utilizadores, a concepção de novos serviços relacionados com os mesmos serviços, o envio de atualizações dos serviços,o envio, por meios tradicionais e electrónicos, de informações técnicas, operacionais e
comerciais sobre os produtos e serviços oferecidos pela ZENIT HOTELES e / ou terceiros, agora e no futuro. A finalidade da recolha e tratamento de dados pessoais também inclui o envio de questionários que o usuário não é obrigado a responder.
ZENIT HOTELES adoptou os níveis de protecção dos dados pessoais de segurança legalmente exigidas e instalou todos os meios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mau uso, alteração, acesso não autorizado e roubo dos dados pessoais fornecidos. No entanto, o usuário deve
estar ciente de que as medidas de segurança na Internet não são inexpugnáveis. Dadas as características da actividade e serviços dos Hoteis Zenit e para o bom funcionamento e obtenção dos seus objectivos, a transferência de dados pessoais para outras empresas do Grupo Zenit será para os
mesmos fins que os indicados na recolha dos dados pessoais pela Zenit Hoteles em relação aos seus respectivos produtos e serviços.
Os utilizadores têm reconhecidos e podem exercer o direito de acesso, cancelamento, rectificação e oposição, assim como têm reconhecido o direito a serem informados das transferências de dados realizadas entrando em contacto com a ZENIT HOTELES através do email
corporate@zenithoteles.com. Do mesmo modo, o consentimento do utilizador para o tratamento e transferência dos seus dados pessoais será revogável em qualquer momento sem efeitos retroactivos, conforme o disposto nos artigos 6 e 11 da Lei Orgânica 15/1999, de 13 de Dezembro da
Protecção de Dados de Carácter Pessoal.
Os utilizadores da página web www.zenithoteles.com assim como da página web www.zenithoteles.net e os seus subdomínios: www.zenithoteles.biz; www.zenithotels.net; www.zenithotels.biz; www.zenithoteis.com; www.zenithoteis.net; www.zenithoteis.biz garantem e respondem, em qualquer caso,
a veracidade, precisão, vigência e autenticidade dos Dados Pessoais facilitados, comprometendo-se a manter-los devidamente actualizados.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE (RGPD)
«Em conformidade com a norma de protecção de dados de carácter pessoal, os dados que se recolhem no presente formulário presumem-se amparados no disposto do artigo 6.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 – interesse legítimo perseguido pelo responsável do tratamento dos mesmos, dado
que se trata de dados de contacto de pessoas físicas que prestem serviços a uma pessoa jurídica, necessários para a sua localização profissional e cuja finalidade de tratamento será unicamente manter relação com a pessoa jurídica na qual a pessoa em questão presta os seus serviços.
A mesma presunção operará para o tratamento dos dados relativos aos empresários em nome individual quando se referem a eles unicamente nessa condição e não se tente construir uma relação com eles como pessoas físicas».
O cliente autoriza que se introduzam os seus dados pessoais (profissionais) num ficheiro automatizado, responsabilidade do hotel/hotéis, assim como a sua transmissão a sociedades comercializadas pela Cadeia Hoteleira Zenit, exclusivamente com fins comerciais. Podendo exercer o seu direito de
acesso, rectificação e cancelamento previstos na legislação vigente enviando um email para atencionalcliente@zenithoteles.com.
* Política de Privacidade completa em www.zenithoteles.com

X

ACEITO A POLÍTICA DE PRIVACIDADE

X
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