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I. Enquadramento 

No compromisso de acompanhar as exigências impostas pela legislação em vigor, a ALQUIMIA DA COR promove uma 

política de Registo, Organização, Estruturação, Conservação, Adaptação e/ou Alteração, Recuperação, Consulta, 

Utilização, Divulgação, Comparação e/ou Indexação, direito ao esquecimento e Limitação dos Dados, fazendo assim face 

às exigências referentes ao atual quadro legal. 

A ALQUIMIA DA COR promove a contínua adaptação e melhoria dos mais apropriados mecanismos de segurança e 

confidencialidade, procurando alinhar os seus procedimentos e regulamentos internos com todos os procedimentos 

normativos e respetiva legislação aplicável em matéria de confidencialidade e segurança. 

Na persecução das melhores práticas e da escolha e desenvolvimento das melhores politicas de gestão e tratamento de 

dados, a ALQUIMIA DA COR  atua respeitando toda a legislação em vigor, promovendo a sua permanente atualização, 

encontrando-se em conformidade com a atual legislação de proteção de dados em vigor desde 25 de maio de 2018 

referente ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e 

que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 

A presente Política de Privacidade aplica-se ao tratamento de dados pessoais de todos os interlocutores da empresa, 

nomeadamente aos dados pessoais dos Utilizadores do website «www.telheiro-goncalves.pt» e/ou de quaisquer outros 

portais propriedade da ALQUIMIA DA COR, Candidatos, Formandos, Formadores, Consultores, Clientes, e potenciais 

clientes, fornecedores, e a quaisquer outras pessoas que possam partilhar dados pessoais com a ALQUIMIA DA COR  no 

âmbito da sua atividade económica/comercial. 

Asseguramos ainda que todos os nossos colaboradores e prestadores de serviços diretamente relacionados com a 

ALQUIMIA DA COR, se encontram cobertos por mecanismos contratuais que asseguram os limites de acesso e utilização 

dos dados pessoais a que possam vir a ter acesso por meio de Acordo de Confidencialidade. 

A ALQUIMIA DA COR compromete-se a usar todos os meios tecnológicos de que dispõe para proteger a privacidade dos 

utilizadores dos seus serviços/atividades. 

 
 

II. Termos de utilização dos sítios de Internet 

Na elaboração do site de Internet da ALQUIMIA DA COR foram reunidos todos os esforços para que as informações dele 

constante sejam corretas, precisas e atualizadas, não se garantindo, no entanto, a não ocorrência de erros. 

A ALQUIMIA DA COR respeita o direito à imagem, garantindo a defesa contra divulgação e reprodução não autorizadas. 

No caso concreto das imagens de pessoas constantes dos vídeos e fotografias do site de Internet, pelo facto de se 

enquadrarem em reproduções de espaços públicos de natureza didática, a sua utilização respeita na íntegra as 

disposições do Código Civil. 
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Ao consultar a informação disponibilizada, o utilizador aceita expressamente os termos e condições a seguir descritos: 

 Todas as informações estão sujeitas a atualizações e/ou alterações sem aviso prévio; 

 A ALQUIMIA DA COR reserva-se o direito de rever os termos de utilização a qualquer momento e sem aviso 

prévio; 

 O utilizador deve tomar conhecimento dos termos de utilização mais recentes, visitando regularmente esta 

página – a última versão dos termos de utilização tem caráter vinculativo. A utilização destes sítios de Internet 

após tais alterações representa a aceitação por parte do utilizador; 

 O utilizador não poderá modificar, reproduzir, exibir ou difundir publicamente, nem utilizar pública ou 

comercialmente os materiais ou conteúdos destes sítios de Internet. 

Os materiais e a informação disponibilizados neste site de Internet encontram-se protegidos por direitos de autor e 

qualquer utilização não autorizada poderá violar disposições legais ou regulamentares relativas a direitos de autor, 

marcas ou outras. 

De modo a oferecer valor acrescentado aos nossos visitantes, a ALQUIMIA DA COR pode disponibilizar links relativos a 

sites operados por entidades terceiras. No entanto, a ALQUIMIA DA COR não tem controlo sobre esses websites, mesmo 

no caso de essas entidades serem parceiras ou associadas, os quais apresentam práticas de privacidade e recolha de 

dados distintas e independentes da ALQUIMIA DA COR. Esses websites são apenas disponibilizados para conveniência 

dos utilizadores, pelo que o seu acesso é feito por sua conta e risco. Todavia, a ALQUIMIA DA COR procura proteger a 

integridade dos seus sites e dos links disponibilizados nos mesmos, pelo que solicita qualquer feedback, não só sobre o 

seu próprio site, como também dos links disponibilizados (incluindo quando um link específico não funciona). 

A nossa política de privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir dos nossos 

deverá ler a política de privacidade do mesmo. Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo 

presente nesses mesmos websites. 

A publicação de conteúdo do site da ALQUIMIA DA COR impressa ou online sem autorização dos autores está sujeita a 

sanções legais. 

 

III. Dados Pessoais Recolhidos 

i. Cliente/Futuro Eventual Cliente 

Com o objetivo de poder dar resposta às solicitações do mercado, no legítimo interesse da nossa atividade como empresa 

prestadora de serviços de formação profissional e consultoria, recebemos e recolhemos os dados dos nossos clientes 

com o objetivo de viabilizar a apresentação e/ou prestação dos serviços inerentes à nossa atividade. Estes dados são 

tratados no âmbito da prestação de serviços, sua faturação e cobrança. 
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No que ações de comercialização direta diz respeito: 

A ALQUIMIA DA COR de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor e seus respetivos 

considerandos, deu por validada a aplicação do motivo de interesse legítimo, no que ao tratamento de dados pessoais 

efetuados para efeitos de comercialização direta diz respeito. 

Considerando que os dados pessoais, obtidos via organização, por meio de utilização inicial de contactos do domínio 

publico (contacto geral da empresa – telefone, telemóvel, email, site, outros…), são gratuita e voluntariamente fornecidos 

pelos próprios ou por terceiros que os representam e/ou deverão assegurar o cumprimento do respetivo regulamento, 

nomeadamente no que à partilha de contactos diz respeito, obtendo dos respetivos titulares o devido 

consentimento/autorização interna/organizacional para o(s), não sendo essa verificação da responsabilidade da 

ALQUIMIA DA COR , apesar de esta questionar sempre da legitimidade da partilha do contacto, o seu tratamento torna-

se necessário no sentido de prosseguir com o interesse de comercialização direta, mais especificamente, na apresentação 

de serviços para os quais o futuro eventual cliente demonstrou interesse, por meio de contato geral inicial.  

Foi igualmente avaliada e considerada válida, tendo em conta a atividade da ALQUIMIA DA COR , a necessidade de 

proceder em conformidade e garantir a segurança dos dados pessoais partilhados, mas também por ter sido considerada 

esta, a forma menos intrusiva de efetuar um contacto comercial direto, sendo os dados recolhidos mantidos em segurança 

e eliminados após servirem o princípio para o qual foram inicialmente recolhidos, por indicação do titular dos mesmos ou 

por decisão unilateral da ALQUIMIA DA COR . 

Poderá o cliente/futuro eventual cliente, a todo o momento, exercer os seus direitos como titular dos dados pessoais em 

causa, devendo exercer esse direito, expondo a(s) situação/situações em causa através dos dados disponibilizados para 

o efeito, nomeadamente e com primazia ao email «geral@alquimiadacor.pt». 

 

Como recolhemos os dados pessoais 

Os dados referentes aos nossos clientes, pressupõem-se que não revistam um cariz pessoal, mas sim 

corporativo/profissional, sendo estes recolhidos diretamente junto das entidades e responsáveis das entidades, ou 

através de terceiros, nomeadamente por referência ou por transmissão de dados sob a premissa de eventual interesse 

na prestação dos nossos serviços junto destes. Os dados referentes a clientes podem ainda chegar até nós através de 

pesquisas nos sites e motores de busca, via website da empresa, através do nosso formulário de contacto ou por via de 

qualquer dos contactos (email, telefone, telemóvel, CTT) disponibilizados publicamente e/ou no referido website. 

Poderão ainda chegar-nos através das redes sociais e/ou de quaisquer outros meios de difusão utilizados pela ALQUIMIA 

DA COR nos seus processos de divulgação da marca, empresa e serviços. 

 

Quais os dados pessoais tratados 

Os dados recolhidos são os necessários à normal prestação de serviços, faturação e cobrança, nomeadamente os 

contactos dos interlocutores, colaboradores afetos aos projetos adjudicados ou em negociação, nomes de responsáveis, 
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locais das operações dos clientes, dados referentes à estrutura e/ou departamentos, atividade, podendo estes ser 

relacionados com terceiros. 

 

Como utilizamos os dados pessoais 

Os dados pessoais dos Clientes são utilizados no âmbito exclusivo da prestação de serviços, faturação e cobrança. 

 

Com quem partilhamos os dados pessoais 

Os dados pessoais dos Clientes poderão ser partilhados com as empresas do grupo comercial com o qual a ALQUIMIA DA 

COR  mantém acordos, bem como com terceiros prestadores de serviços, sejam estes contabilistas, advogados, 

consultores e/ou formadores externos, estando igualmente prevista a partilha, sempre que enquadrável, ou em âmbito 

legalmente previsto, nomeadamente no que às entidades reguladoras e governamentais disser respeito (Autoridade 

Tributária, Segurança Social, DGERT, Programas Operacionais, …). 

 

Durante quanto tempo guardamos os dados pessoais 

Os dados pessoais de Clientes serão mantidos enquanto forem relevantes. Entende-se por relevância, se houver lugar a 

contacto no âmbito da finalidade que levou à sua recolha, ou em âmbito legalmente previsto, nomeadamente no que às 

entidades reguladoras e governamentais disser respeito (Autoridade Tributária, Segurança Social, DGERT, Programas 

Operacionais, …). 

 

IV. Fornecedores/Prestadores de Serviços 

Com o objetivo de poder dar resposta às solicitações do mercado, no legítimo interesse da nossa atividade como empresa 

prestadora de serviços de formação profissional e consultoria, recolhemos os dados dos nossos fornecedores e 

prestadores de serviços com o objetivo de viabilizar a aquisição de serviços/produtos relevantes para a persecução da 

nossa atividade. Estes dados são tratados no âmbito da organização de compras e pagamentos de serviços/produtos. 

 

Como recolhemos os dados pessoais 

Os dados referentes aos nossos Fornecedores ou Prestadores de Serviços, pressupõem-se que não revistam um cariz 

pessoal, mas sim corporativo/profissional, sendo estes recolhidos diretamente junto das entidades e responsáveis das 

entidades, ou através de terceiros, bem como através de respostas recebidas no âmbito da divulgação de oportunidades 

de colaboração (no caso de alguns Prestadores de Serviços – exemplo: serviços de formação) nomeadamente por 

referência ou por transmissão de dados sob a premissa de eventual interesse na aquisição dos seus serviços/produtos. 

Os dados referentes a Fornecedores e Prestadores de Serviços podem ainda chegar até nós através de pesquisas nos sites 

e motores de busca, via website da empresa, através do nosso formulário de contacto ou por via de qualquer dos 

contactos (email, telefone, telemóvel, CTT) disponibilizados publicamente e/ou no referido website. Poderão ainda 

chegar-nos através das redes sociais e/ou de quaisquer outros meios de difusão utilizados pela ALQUIMIA DA COR ou 
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pelos atuais e/ou futuros e eventuais Fornecedores, nos seus processos de divulgação da marca, empresa e 

serviços/produtos. 

Os dados recolhidos são os necessários à normal aquisição de serviços/produtos, faturação e pagamento, nomeadamente 

os contactos dos interlocutores, colaboradores, nomes de responsáveis, locais das operações dos fornecedores, dados 

referentes à estrutura e/ou departamentos, atividade, podendo estes ser relacionados com terceiros. 

 

Como utilizamos os dados pessoais 

Os dados pessoais dos Fornecedores são utilizados no âmbito exclusivo da aquisição de serviços/produtos, faturação e 

pagamento, ou em âmbito legalmente previsto, nomeadamente no que às entidades reguladoras e governamentais disser 

respeito (Autoridade Tributária, Segurança Social, DGERT, Programas Operacionais, …). 

 

 

Com quem partilhamos os dados pessoais 

Os dados pessoais dos Fornecedores poderão ser partilhados com as empresas do grupo comercial com o qual a 

ALQUIMIA DA COR  mantém acordos, bem como com terceiros prestadores de serviços, sejam estes contabilistas, 

advogados ou terceiros envolvidos no processo de compras, estando igualmente prevista a partilha, sempre que 

enquadrável, ou em âmbito legalmente previsto, nomeadamente no que às entidades reguladoras e governamentais 

disser respeito (Autoridade Tributária, Segurança Social, DGERT, Programas Operacionais, …). 

 

Durante quanto tempo guardamos os dados pessoais 

Os dados pessoais de Fornecedores serão mantidos enquanto forem relevantes. Entende-se por relevância, se houver 

lugar a contacto no âmbito da finalidade que levou à sua recolha, ou em âmbito legalmente previsto, nomeadamente no 

que às entidades reguladoras e governamentais disser respeito (Autoridade Tributária, Segurança Social, DGERT, 

Programas Operacionais, …). 

 

V. Candidatos a ofertas de emprego 

Com o objetivo de poder dar resposta às solicitações dos nossos clientes, no legitimo interesse da nossa atividade como 

empresa e dos candidatos, que de forma independente e por iniciativa própria nos enviam os seus dados pessoais (CV’s, 

Certificados, outros), tendo em conta a intensão de poder proporcionar oportunidades justas e adequadas a cada perfil 

definido pela oferta e cliente em causa, procedemos à recolha e tratamento dos dados que nos são enviados pelos 

eventualmente potenciais candidatos a ofertas de empresa. 

Como recolhemos os dados pessoais 

Recolhemos dados diretamente através dos candidatos, através de terceiros que possam disponibilizar os dados ou 

informações/referências sobre os candidatos e através de referências disponíveis para consulta através das redes sociais, 
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motores de pesquisa, blogs, websites de recrutamento e quaisquer outros meios físicos ou digitais utilizados ou a utilizar 

no âmbito da pesquisa de candidatos ou validação de referências sobre os mesmos, podendo ser recolhidos através do 

preenchimento de Formulários de candidatura (físicos/digitais), envio de CV’s através de email para os contactos 

destinados para o efeito, ou gerais ou ainda dos colaboradores (emails profissionais, ou seja, emails que tenham o nosso 

endereço, através de pessoas que referenciam candidatos, através dos nossos clientes ou de clientes de empresas 

parceiras, pela  recolha  direta   através   do   formulário   de   contacto   do   website ou outros meios que se considerem 

adequados. 

Quais os dados pessoais tratados 

 Nome, Idade/data de nascimento; Género; Fotografia; naturalidade; Estado civil; Dados de contacto; Dados 

sobre educação e histórico formativo; Histórico de emprego e profissional; Estatuto de imigração (no caso de 

necessitar de uma autorização de trabalho); Nacionalidade/Cidadania/Local de nascimento; Número de 

segurança social; Número de Contribuinte; Número de Cartão de Cidadão (ou equivalente no seu país). 

 Informação sobre saúde física ou mental, incluindo informações relacionadas com incapacidade e dados sobre 

condenações penais, se tal for necessário para a vaga à qual se pretende candidatar; 

 Dados sobre a sua atual remuneração, pensões e disposições relacionadas com benefícios; 

 Informação sobre os seus interesses e necessidades relativamente ao emprego futuro, recolhidas diretamente 

e inferidas, por exemplo a partir de empregos consultados ou artigos lidos no nosso site; 

 Informação suplementar que optar por partilhar connosco; 

 Informação suplementar que as suas pessoas de referência optem por partilhar connosco sobre si; 

 Informação suplementar que os nossos Clientes poderão partilhar sobre si ou que descobrimos a partir de outras 

fontes de terceiros, tais como páginas de emprego; 

 Endereço de IP. As datas, horas e frequência com que acede aos nossos serviços; 

 

A presente lista é suficientemente extensiva e cobre virtualmente todos os dados pessoais afetos aos Candidatos, sendo 

possível a utilização de dados similares ou nuances não estruturais dos mesmos em processos de cariz diferenciado, pelo 

que serão devidamente informados todos os candidatos nos casos em que os dados tratados se considerem divergentes 

dos aqui indicados. 

Como utilizamos os dados pessoais 

Os dados pessoais, dos candidatos a vagas de emprego, são exclusivamente utilizados no âmbito de projetos de 

recrutamento e seleção. Todas as informações prestadas pelos candidatos são tratadas por forma a personalizar a 

experiência de procura de emprego e de facilitar o acesso a eventuais futuras vagas em empresas clientes da ALQUIMIA 

DA COR que procurem os seus serviços neste âmbito. 

 

Com quem partilhamos os dados pessoais 

Os seus dados poderão ser partilhados com os nossos clientes, potenciais empregadores e outras empresas que, 

devidamente identificadas, procurem através dos serviços de recrutamento e seleção prestados pela ALQUIMIA DA COR, 
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promoverem a integração de novos colaboradores nas suas estruturas/organizações/empresas. Os seus dados poderão 

ainda ser partilhados com empresas parceiras da ALQUIMIA DA COR, no âmbito da promoção dos candidatos junto de 

potenciais interessados, bem como junto dos colaboradores da ALQUIMIA DA COR ou das empresas parceiras, por forma 

a viabilizar uma mais abrangente procura e mais eficaz prestação do serviço/atingimento do objetivo a que se propõe a 

candidatura. 

Durante quanto tempo guardamos os dados pessoais 

Os dados pessoais dos Candidatos são guardados por um período máximo de 3 meses, sendo que após a conclusão do 

processo de recrutamento e seleção para o qual os Candidatos nos fizeram chegar os seus dados, estes são mantidos 

apenas por uma questão de eventual desajuste do candidato selecionado, por forma a providenciar oportunidade aos 

restantes candidatos em caso de reabertura prematura da vaga inicialmente preenchida no nosso Cliente. 

 

VI. Formandos 

Com o objetivo de providenciar a formação contratada pelas entidades que por estes serão/deverão ser responsáveis, a 

ALQUIMIA DA COR promove a recolha de dados no âmbito do legitimo interesse da prestação de serviços contratada. 

Neste sentido é necessário, pelo âmbito da qualidade das ações, é feita a recolha dos dados pessoais dos formandos, 

para cumprimento das obrigações impostas à empresa no âmbito da certificação e eventual emissão de certificados de 

formação. 

Como recolhemos os dados pessoais 

Os dados são recolhidos junto das empresas/entidades que os representam ou diretamente aos formandos, fazendo-o 

através de formulários de inscrição, devidamente identificados e referenciados no sistema de qualidade de formação, de 

acordo com as obrigações e normativas da DGERT, no âmbito da atividade formativa de entidades certificadas. Os dados 

poderão ser recolhidos de outras formas, nomeadamente através da introdução direta dos dados nos formulários da 

google (replica do formulário físico), através de email, telefone ou outro meio que se considere adequado à correta 

identificação dos formandos. 

Quais os dados pessoais tratados 

 Nome, Morada fiscal, data de nascimento, número de contribuinte, telefone, naturalidade, nacionalidade, 

número de cartão de cidadão e validade do mesmo, género, email (pessoal e/ou profissional), situação 

profissional, função/cargo desempenhado na empresa, grau de escolaridade, formação e experiência 

profissional.  

 Informação sobre os seus interesses e necessidades relativamente ao emprego futuro, recolhidas diretamente 

e inferidas, por exemplo a partir de outros projetos formativos consultados ou artigos lidos no nosso site; 

 Informação suplementar que optar por partilhar connosco; 

 Informação suplementar que as suas pessoas de referência optem por partilhar connosco sobre si; 

 Informação suplementar que os nossos Clientes poderão partilhar sobre si ou que descobrimos a partir de outras 

fontes de terceiros, tais como páginas de emprego; 
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A presente lista é suficientemente extensiva e cobre virtualmente todos os dados pessoais afetos aos Formandos, sendo 

possível a utilização de dados similares ou nuances não estruturais dos mesmos em processos de cariz diferenciado, pelo 

que serão devidamente informados todos os candidatos nos casos em que os dados tratados se considerem divergentes 

dos aqui indicados. 

Como utilizamos os dados pessoais 

Os dados pessoais, dos formandos, são exclusivamente utilizados no âmbito de projetos de formação. Todas as 

informações prestadas pelos candidatos são tratadas por forma a personalizar a experiência formativa e de proporcionar 

as melhores condições de aprendizagem possíveis. Neste âmbito encontra-se incluída a utilização dos dados pessoais, 

obrigatórios à emissão de certificados de participação ou formação profissional, bem como os solicitados por eventuais 

autoridades de gestão. 

 

Com quem partilhamos os dados pessoais 

Os dados pessoais dos Formandos poderão ser partilhados com as empresas do grupo comercial com o qual ALQUIMIA DA 

COR mantém acordos, bem como com terceiros prestadores de serviços, sejam estes contabilistas, advogados, 

consultores ou formadores externos. 

Os dados pessoais dos Formandos serão ainda partilhados com as entidades reguladoras da atividade formativa, dentro 

do âmbito para o qual os dados pessoais foram recolhidos, fazendo parte desta lista os seguintes: DGERT – Direção-Geral 

do Emprego e das Relações de Trabalho, Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional, plataforma SIGO, IEFP, Programas Operacionais, organismos Intermédios (CAP, CTP, 

CCP, AEP, AIP, IAPMEI) e outras que se revelem necessárias à legítima prestação dos serviços. 

 

Durante quanto tempo guardamos os dados pessoais 

Por imposição organizacional relevante à garantia de qualidade e certificação das ações, bem como para assegurar um 

tratamento administrativo adequado, sempre que se trate de formação financiada, de formação certificada/homologada 

ou de qualquer outro tipo de ações de formação sujeitas a regulamentação específica, os dados pessoais dos formandos 

serão guardados pelo período mínimo referente às orientações providenciadas pelas entidades gestoras ou 

certificadoras, sendo os proprietários dos dados informados do referido prazo. Quando se trate de formação não 

enquadrada nas situações anteriores, os dados pessoais dos formandos serão guardados por períodos comportados entre 

datas de auditoria de manutenção da certificação, realizadas pela DGERT, sendo esta a única e exclusiva responsável pelo 

seu agendamento e realização. Neste sentido a ALQUIMIA DA COR encontra-se obrigada a manter todos os dados 

inerentes aos dossiers técnico-pedagógicos, nos quais se incluem os dados pessoais dos formandos, no mínimo, entre a 

data da última auditoria até à data da auditoria seguinte. 
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i. Identificação do responsável pelo tratamento de dados 

A ALQUIMIA DA COR , com sede na Rua Dr. Afonso Cordeiro, nº 683 – 3º traseiras Drt., 4450-007 Matosinhos; Endereço 

eletrónico: geral@alquimiadacor.pt; Horário: 09:00–13:00, 14:00–18:00; é a responsável direta pelo tratamento de dados 

pessoais ao abrigo da legislação em vigor, fazendo-o através do responsável da Qualidade da empresa. 

Em acordo e sintonia com a equipa interna, parceiros e gabinetes jurídicos que apoiam a empresa na sua atividade, a 

ALQUIMIA DA COR, compromete-se a desenvolver todos os esforços necessários e possíveis para assegurar o 

cumprimento do regulamento geral de proteção de dados em vigor. 

 

Contatos do Controlador de Dados  

ALQUIMIA DA COR   

Rua Dr. Afonso Cordeiro, nº 683 – 3º traseiras Drt., 4450-007 Matosinhos; 

Horário: 09:00–13:00, 14:00–18:00;  

Telefone: 924 433 177; 

Endereço eletrónico: geral@alquimiadacor.pt; 

 

O titular dos dados pessoais pode a qualquer altura exercer os seus direitos, podendo utilizar os contactos aqui 

disponibilizados para exercer os seus direitos. 

 

VII. COOKIES 

Cookies são ficheiros que são gravados no seu computador com o objetivo de simplificar a navegação num site. Estes 

cookies são utilizados para permitir, melhorar e facilitar a utilização da loja online da ALQUIMIA DA COR, tal como permitir 

a obtenção de dados estatísticos e permitir o redireccionamento de publicidade por parte da ALQUIMIA DA COR. Não 

utilizamos cookies para armazenar informações pessoais. 

Ao utilizar o site da ALQUIMIA DA COR, estará a consentir a utilização de cookies. Se não desejar receber cookies, poderá 

sempre desativar as cookies através do seu software de navegação. Se desativar as cookies, poderá condicionar a 

utilização do site e não conseguir aceder a algumas das funções acima indicadas. 

Para mais informações acerca das cookies e como desativá-las, poderá consultar https://cookies.insites.com/. 

 

VIII. ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A ALQUIMIA DA COR pode alterar ou atualizar, total ou parcialmente, esta Política de Privacidade, sendo que tais 

alterações e atualizações serão aplicáveis a qualquer utilização e utilizador em www.telheiro-goncalves.pt, no momento 

da sua publicação. 


