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Política de Privacidade Dream Overland 

 

A Dream Overland respeita a identidade e a privacidade de cada pessoa e actua de acordo com as leis 

e regulamentos em vigor. A Dream Overland não divulga, distribui ou compartilha informações ou 

dados pessoais dos seus clientes a terceiros ou empresas sem o consentimento prévio por escrito dos 

clientes. Os dados dos clientes recolhidos pela Dream Overland serão tratados de acordo com as leis 

e regulamentos aplicáveis, exclusivamente para lhes prestar o melhor serviço possível e enviar 

informações relevantes sobre as atividades da Dream Overland.  

Os clientes podem dar informações preenchendo formulários no nosso site www.dreamoverland.com 

ou entrando em contacto connosco por telefone, e-mail ou de outra forma. Isso inclui informações 

fornecidas quando usam o nosso site, quando se inscrevem na nossa newsletter, usam redes sociais 

ou façam uma pesquisa. As informações que nos são fornecidas podem incluir nome, endereço, 

endereço de e-mail e número de telefone. 

O site www.dreamoverland.com usa cookies para melhorar a experiência dos clientes e fornecer 

conteúdos e produtos relevantes na região em que estão atualmente localizados. Podemos usar 

cookies analíticos (incluindo o Google Analytics) para nos ajudar a avaliar o uso do nosso site (por 

exemplo, áreas mais populares) e melhorar a funcionalidade do nosso site, mas não usamos essas 

informações para qualquer outro propósito. 

Manteremos as informações pessoais seguras, tomando as medidas técnicas e organizacionais 

adequadas contra o seu processamento não autorizado ou ilegal e contra a perda, destruição ou danos 

acidentais. Podemos ter que divulgar suas informações para cumprir qualquer obrigação legal ou para 

impor ou aplicar os termos e condições do nosso site ou para proteger os direitos, propriedade ou 

segurança de terceiros. Isso pode incluir o intercâmbio de informações com outras empresas e 

organizações com o objetivo de proteção contra fraude. 

Ocasionalmente, podemos trabalhar com parceiros externos para realizar atividades de marketing. 

Neste caso, só partilharemos a informação dos clientes com esses parceiros se tivermos permissão 

expressa dos clientes para o fazer. 

Os clientes podem pedir-nos para não processar os seus dados pessoais para fins de marketing. Se 

um(a) cliente não desejar receber e-mails ou acções de marketing da Dream Overland, pode cancelar 

a inscrição clicando no “link” relevante no rodapé do e-mail ou, em alternativa, entrar em contato 

connosco por e-mail: info@dreamoverland.com. 

A Dream Overland reserva-se o direito de alterar os termos e condições desta política de privacidade 

sem aviso prévio. Todas as alterações feitas à nossa política de privacidade no futuro serão publicadas 

no nosso site www.dreamoverland.com 


