Política de Privacidade
Os clientes confiam-nos a sua privacidade - seja na proteção das suas
informações pessoais, na confidencialidade das suas comunicações ou na
forma como desenvolvemos os nossos produtos e serviços.
A forma como lidamos com a privacidade é um aspeto vital da nossa responsabilidade para com os clientes e um fator decisivo na conquista da
sua confiança.
Na Bergcom temos vindo a criar e a desenvolver uma cultura onde todos
os colaboradores têm um conhecimento claro sobre a importância da privacidade e sobre a forma de garantir a sua proteção.
Os nossos Compromissos de Privacidade estabelecem os princípios que
regem a nossa abordagem à privacidade e como trabalhamos com os nossos
colaboradores, parceiros e partes interessadas externas em questões
relevantes – por exemplo, quando desenhamos produtos ou quando colaboramos com as várias entidades na aplicação da lei.
Respeito
Valorizamos a privacidade por tudo aquilo que a mesma representa para
as pessoas. É mais do que garantir a conformidade com a lei. É cultivar
uma cultura que respeita a privacidade e justifica a confiança em nós
depositada.
Transparência
Comunicamos de forma clara as finalidades para as quais tratamos os
dados pessoais dos clientes e garantimos que as nossas ações refletem
as nossas palavras, estando recetivos a comentários sobre o que fazemos.
Escolha
Damos às pessoas a possibilidade de fazerem escolhas simples e significativas sobre a sua privacidade.

Privacidade desde a Conceção
O respeito pela privacidade é uma componente-chave no desenho, desenvolvimento e entrega dos nossos produtos e serviços.
Equilíbrio
Quando existe a necessidade de equilibrar o direito à privacidade face
a outras obrigações necessárias para garantir uma sociedade livre e
segura, trabalhamos para minimizar os impactos na privacidade.
Leis e Standards
Cumprimos as leis de privacidade e trabalharemos com governos, reguladores, decisores políticos e líderes de opinião para desenvolver leis e
standards de privacidade cada vez melhores e mais equilibrados.

Responsabilidade
Somos responsáveis por cumprir estes princípios em toda a nossa organização, trabalhando também com os nossos parceiros e fornecedores nesse
sentido.

