
Política de Privacidade
Última actualização: 26 de Março de 2022 

Obrigado por utilizar a Rentwlo e fazer parte da nossa comunidade!


A Missão da Rentwlo é “Inspirar novas tendências no arrendamento de imóveis - um apartamento, 
uma pessoa, uma cidade de cada vez." A Rentwlo existe para tornar fácil, mais rápido e com custos mais 
baixos, o alojamento ou arrendamento de imóveis. Somos uma comunidade construída sobre princípios 
como a honestidade, respeito, integridade e confiança. Esforçamo-nos pela precisão da informação e 
transparência, e trabalhamos para merecer a sua confiança. É essencial para nós sermos claros sobre a 
forma como usamos a sua informação e protegemos o seu direito à privacidade.


Esta Política de Privacidade descreve como a Rentwlo, Lda (!Rentwlo," "nós," ou “nosso, nossa"), com 
NIF 516412493 e licença AMI n. 19255, com sede em Avenida de Pádua 3, Edifício 1, Bloco B, Loft -1F, 
1800-294, Lisboa, trata as informações pessoais que recolhemos principalmente através da Plataforma 
Rentwlo em https://www.rentwlo.com/, ou, https://www.rentwlo.com/pt/, e no âmbito da sua actividade 
profissional, incluindo eventos, campanhas de marketing, ou outros.


1. Definições 

Para efeitos da presente Política de Privacidade:


● "Conta" significa uma conta única criada para que possa aceder aos nossos Serviços ou partes da 
Nossa Plataforma.


● "Cookies" são pequenos ficheiros que são colocados no seu computador, dispositivo móvel ou 
qualquer outro dispositivo por um website, contendo os detalhes do seu histórico de navegação 
nesse website entre as suas muitas utilizações.


● "Dispositivo" significa qualquer dispositivo que possa aceder à plataforma Rentwlo, tal como um 
computador, um telemóvel ou um tablet digital.


● "Dados pessoais" é qualquer informação que se relacione com um indivíduo identificado ou 
identificável.


● "Serviço(s)" refere-se à plataforma Rentwlo e aos seus serviços.

● "Prestador de serviços" significa qualquer pessoa singular ou colectiva que processe os dados 

em nome de Rentwlo. Refere-se a empresas ou indivíduos terceiros que prestam serviços à 
Rentwlo para facilitar os Nossos Serviços, prestar Serviços em nome da Rentwlo, executar serviços 
relacionados com os Nossos Serviços ou para nos ajudar a analisar a forma como a Nossa 
Plataforma é utilizada.


● "Dados de Utilização" refere-se a dados recolhidos automaticamente, gerados pela utilização da 
Plataforma ou da própria infra-estrutura de Serviço (por exemplo, a duração de uma visita de 
página).


● "Website" refere-se ao conjunto de aplicações ou websites da Rentwlo, coletivamente, a 
“Plataforma Rentwlo”, “Plataforma” ou “Site”.


● "Você, você" significa o indivíduo que acede ou utiliza a Plataforma Rentwlo, ou outra entidade 
jurídica em nome da qual esse indivíduo acede ou utiliza o Serviço, conforme o caso.


Os termos que não estão definidos nesta Política de Privacidade têm a mesma definição que nos nossos 
Termos de Servico ("Termos").


2. Enquadramento 

Esta Política de Privacidade faz parte das políticas da Rentwlo, que o utilizador aceita na sua totalidade e 
faz parte integrante dos nossos Termos de Servico.
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Para efeitos desta Política, assumimos que leu, compreendeu e concorda com os nossos Termos de 
Serviço.


Utilizamos os seus dados pessoais para melhorar a plataforma Rentwlo e fornecer-lhe melhores serviços. 
Ao utilizar a nossa plataforma, concorda com a recolha e utilização de informações em conformidade com 
a presente Política de Privacidade. Se o utilizador ou membro da nossa plataforma não concordar com 
nenhum deles, o utilizador deverá cessar imediatamente a sua utilização da plataforma Rentwlo.


A nossa Política de Privacidade é aplicável a toda a utilização e tratamento de dados efectuados no âmbito 
do exercício da nossa actividade.


Aplica-se exclusivamente aos websites e aplicações (em geral 'Plataforma Rentwlo') propriedade da 
Rentwlo e sob a nossa gestão e responsabilidade.


Os dados pessoais que nos fornecer durante a interacção com os vários serviços serão tratados com as 
garantias de segurança, confidencialidade exigidas pelo quadro legal sobre a protecção de dados 
pessoais, em conformidade com a legislação europeia, o GDPR.

Em Portugal, o tratamento de dados pessoais é regido pela Lei 67/98 de 25 de Outubro sobre a Protecção 
de Dados Pessoais.


Quaisquer tentativas de alterar a informação, ou qualquer outra acção que possa causar danos e pôr em 
risco a integridade do sistema, são estritamente proibidas, de acordo com a legislação em vigor. O 
utilizador compromete-se a cumprir escrupulosamente a legislação aplicável, nomeadamente no que 
respeita à criminalidade informática e aos direitos de propriedade intelectual, e é o único responsável pela 
violação desta regulamentação.


3. Informação Pessoal que Recolhemos 

3.1. Informação necessária para utilizar a Plataforma Rentwlo 

Para aceder aos nossos serviços no Painel, nomeadamente para fazer pedidos de reserva ou criar 
anúncios, e para gerir um pedido de reserva, bem como aceder a todas as funcionalidades, solicitamos os 
seguintes dados aos nossos utilizadores:


● Dados de registo: Nome de utilizador, palavra-passe, e endereço de e-mail.

● Dados de Perfil e Verificações: Fotografia do Perfil, Nome, Apelido, Número Fiscal (NIF), Endereço 

Pessoal, Informação sobre as línguas faladas pelo Utilizador, Empregador actual, Cargo na 
Empresa, Desde de, uma área de texto BIO (Biografia), Endereço de Email, Número de Telefone, 
Documento de Identificação (BI, CC ou Passaporte). O Documento de Identificação do Utilizador 
pode conter outras informações tais como sexo, data de nascimento e/ou outros números 
pessoais.


3.2. Informação que recolhemos através da utilização da Plataforma Rentwlo 

● Dados de Reserva ("Documentos Necessários"): Estes são documentos solicitados ao Hóspede 
no momento de fazer um Pedido de Reserva. Podem ser: Documento de Identificação (BI, CC ou 
Passaporte), Comprovativos de Rendimentos, Vídeo Pessoal. Estes documentos são mostrados ao 
Fornecedor/Anfitrião na Página de Reservas para a sua revisão.


● Mensagens: As informações e documentos que Hóspedes e Anfitriões trocam por mensagem. 
Todas as informações trocadas entre Hóspedes e Anfitriões são apenas acessíveis a ambos e à 
Rentwlo.


● Outros dados ou documentos: Durante o decurso de um Pedido de Reserva, o Anfitrião pode 
pedir ao Hóspede outras informações e/ou documentos. Tal pedido é feito, enviado e recebido, 
através do sistema de mensagens interno da Plataforma Rentwlo, na forma de uma mensagem e/
ou anexo ao mesmo. Esta informação permanecerá nos nossos servidores.
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● Revisões, Comentários, Formulários: Algumas informações podem ser recolhidas quando faz 
uma revisão, publica um comentário e quando preenche algum formulário, como o formulário de 
contacto, e/ou outros disponíveis na nossa plataforma.


3.3. Informação sobre facturação e pagamento 

● Dados de facturação: Para emitir facturas correctas, podem ser recolhidos os seguintes dados 
pessoais ou da sua empresa,

Nome, apelido, número fiscal ou de IVA, morada.


● Detalhes de pagamento: A fim de fazer pagamentos a anfitriões, ou para processar reembolsos, 
podem ser recolhidos os seguintes dados pessoais ou da sua empresa,

Para MB-WAY: Número de Telefone

Para WIRE TRANSFER: Nome do Banco, IBAN, Número de conta, SWIFT/BIC, Endereço do banco.


3.4. Informação Opcional 

Informação que opte por nos dar.


● Dados de Perfil: Dados de Contacto de Emergência, como Nome, Relação, Email, Telefone.

● Redes Sociais: o utilizador pode introduzir links para os seus perfis nas várias redes sociais.


3.5. Informação recolhida automaticamente através da utilização da plataforma 
Rentwlo 

Dados recolhidos automaticamente ao utilizar a nossa plataforma.


● Dados de Utilização: As páginas ou conteúdos do nosso site que visualiza, anúncios visualizados, 
pesquisas, reservas efectuadas e outras acções realizadas na plataforma Rentwlo.


● Dados de Log: Podem incluir informações como o Endereço de Protocolo Internet do seu 
dispositivo (p. ex. endereço IP), tipo de navegador, versão do navegador, hora e data da sua visita, 
tempo gasto em páginas individuais, páginas que visualizou antes e depois de utilizar a plataforma 
Rentwlo, como acedeu à plataforma Rentwlo e se clicou em links para aplicações de terceiros, 
dados de cookies, identificadores únicos do dispositivo e outros dados de diagnóstico. Podemos 
recolher esta informação mesmo que não tenha criado uma conta Rentwlo ou feito o login.


● Informação do Dispositivo: Incluindo, mas não se limitando a, o tipo de dispositivo que utiliza, o 
ID único do dispositivo, endereço IP, sistema operativo, informações de hardware e software, 
browser de Internet que utiliza, outras informações que o seu browser envia sempre que visita a 
nossa plataforma ou quando acede à nossa plataforma por ou através de um dispositivo móvel, 
identificadores únicos do dispositivo e outros dados de diagnóstico.


● Informação sobre Geo-localização: Localização precisa ou aproximada a partir do seu endereço 
IP ou do GPS do seu dispositivo móvel.


● Tecnologias de Rastreio, Cookies e Tecnologias Similares como descrito na nossa Política de 
Cookie. 

● Informação sobre pagamentos. Tais como gateways de pagamento usadas e valores de 
transacção.


Para mais informações sobre os cookies que utilizamos e as suas escolhas em relação aos cookies, por 
favor visite a nossa Política de Cookie.


3.6. Informação não-pessoal que recolhemos através da utilização da Plataforma 
Rentwlo 

● Dados de Propriedade (Anúncio): Todos os detalhes do imóvel necessários para exibir o seu 
anúncio, tais como descrição detalhada do imóvel e características, certificado energético, fotos, 
plantas e vídeos, informação sobre preços e despesas, morada detalhada, localização aproximada 
ou exacta no mapa, e disponibilidade de calendário, informação de bairro e/ou outra informação 
que opte por partilhar.
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3.7.Dados de Menores 

Em resumo: Não recolhemos intencionalmente dados de ou comercializamos para crianças menores de 18 
anos.


Não solicitamos intencionalmente dados a nem comercializamos para menores. Ao utilizar o Website, 
declara que tem pelo menos 18 anos de idade ou que é pai ou tutor de um menor e consente a utilização 
do Website por um menor dependente. Se tivermos conhecimento de que foram recolhidas informações 
pessoais de utilizadores menores de 18 anos, desactivaremos a conta e tomaremos medidas razoáveis 
para eliminar prontamente tais dados dos nossos registos. Se tiver conhecimento de quaisquer dados que 
possamos ter recolhido de crianças menores de 18 anos, queira contactar o nosso responsável.


4. Como Utilizamos a Sua Informação 

A Rentwlo utiliza as suas informações pessoais para:


Fornecer, manter e melhorar a Plataforma Rentwlo. Tais como:


● Para manter o nosso serviço, permitir-lhe aceder à nossa plataforma, funcionalidades, produtos e 
serviços, permitir-lhe utilizá-los de acordo com a finalidade para a qual foram concebidos, e 
monitorar a utilização da plataforma.


● Para gerir a sua conta: gerir o seu registo e acesso aos serviços como utilizador da plataforma.

● Permitir-lhe comunicar com outros membros.

● Investigação e Desenvolvimento para melhorar as funcionalidades e desenvolver novos produtos e 

serviços.

● Prestar apoio aos membros e gerir os seus pedidos.

● Para o contactar por e-mail, por telefone, SMS, ou outras formas equivalentes de comunicação 

electrónica, tais como notificações push de uma aplicação móvel relativas a actualizações ou 
comunicações informativas relacionadas com as funcionalidades, produtos ou serviços 
contratados. Um exemplo são e-mails e/ou mensagens e alertas sobre a actividade na sua conta, 
progresso das suas reservas, publicação de anúncios, assim como outras actividades.


● Além disso, enviar-lhe alertas de segurança e informações sobre actualizações de segurança, 
quando necessário ou razoável para a sua implementação.


● Melhorar a experiência do utilizador e possivelmente personalizar a sua experiência, servindo-lhe 
conteúdos à medida.


Criar um Ambiente de Confiança. Por meio de:


● Informação do utilizador fornecida no perfil de utilizador e verificações.

● Verificação, revisão e, em alguns casos, aprovação/rejeição da informação fornecida.

● Monitorar o conteúdo, autenticidade da informação e a interacção e comunicação dos utilizadores 

na plataforma.

● Monitorar a utilização adequada das nossas funcionalidades.

● Resolver disputas entre membros, nomeadamente entre hóspedes e anfitriões. Isto pode envolver a 

partilha de dados com membros, a fim de alcançar ou ajudar na resolução.

● Cumprir as nossas obrigações legais, proteger a saúde e o bem-estar dos nossos hóspedes, 

fornecedores, membros e utilizadores.


Monitorização da Autenticidade da Informação, Riscos e Fraudes, Aplicação dos nossos Termos de 
Serviço 

● Podemos aceder e rever os seus documentos e informações na Plataforma Rentwlo para verificar a 
sua autenticidade, realizar análises das suas comunicações e mensagens, realizar avaliações e 
verificações de segurança e risco, prevenir e detectar fraudes, má-fé, fins ilícitos, actividades ilegais 
e maliciosas, conformidade regulamentar, investigação, ou utilizar outros meios legais, para verificar 
e fazer cumprir os nossos Termos de Serviço.


● Desempenho de um contrato: o desenvolvimento, cumprimento e compromisso do contrato de 
compra dos produtos e serviços adquiridos, ou de qualquer outro contrato connosco, através da 
plataforma.
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● Efectuar verificações contra bases de dados e outras fontes de informação, incluindo verificações 
de antecedentes ou policiais.


● Também podemos realizar perfis (psicológicos ou outros), quando justificado devido à suspeita de 
comportamento ilícito, má conduta ou temperamento, uso de linguagem não aceitável, ameaças, 
fraude ou outros motivos semelhantes, com base nas interacções dos utilizadores na plataforma 
Rentwlo, ou reclamações recebidas, e qualquer informação em primeira-mão ou informação de 
terceiros que possamos ter.


● Cumprir a lei, responder a inquéritos, proteger os nossos direitos.


Publicidade e Marketing 

● Podemos enviar-lhe promoções, ofertas especiais, marketing, publicidade e outras informações 
sobre os serviços e funcionalidades da Rentwlo em geral, e ou em particular sobre assuntos que 
pensamos que possam ser do seu interesse, a menos que tenha optado por não receber tais 
informações.


● Personalizar, medir, e melhorar a nossa publicidade. Análise de dados, identificar tendências de 
utilização, determinar a eficácia das nossas campanhas promocionais.


● Poder personalizar a sua experiência, servindo-lhe publicidade e conteúdos personalizados.


Razões de negócio 

● Para transferências de empresas: Podemos utilizar as suas informações para avaliar ou conduzir 
uma fusão, alienação, reestruturação, reorganização, dissolução, ou outra venda ou transferência 
de alguns ou todos os nossos activos, quer como empresa em funcionamento ou como parte de 
um processo de falência, liquidação, ou processo similar, em que os dados pessoais que 
possuímos sobre os nossos utilizadores se encontram entre os activos transferidos.


5. Partilha e Divulgação 

5.1.Partilha entre membros 

Algumas informações podem ser partilhadas entre hóspede e anfitrião. 


Quando é feito um pedido de reserva e durante o processo de reserva, como por exemplo: 

● Fotografias ou pdfs de documentos de identificação, comprovativos de rendimentos, vídeo 
pessoal, ou outros que possam ser solicitados entre as partes e trocados entre ambas, com a 
aceitação de ambas, em confidencialidade, com vista à aprovação do pedido de reserva, 
elaboração do contrato de arrendamento, e conclusão da reserva.


● Estes documentos, se solicitados ao fazer um pedido de reserva, estão disponíveis na página de 
reservas. Se solicitados por mensagem, estão disponíveis em mensagens.


● Próximo da data de check-in, para reservas confirmadas, para facilitar o contacto entre as partes, 
partilhamos os seguintes dados: nome e apelido, link para perfil, e-mail e número de telefone. 
Enviamos também ao hóspede o endereço do imóvel.


● Se um anfitrião nos pedir mais informações sobre um hóspede, poderemos partilhar em 
confidencialidade os dados que temos disponíveis a fim de facilitar a tomada de decisão do 
anfitrião. Isto pode incluir certas informações não públicas, tais como histórico de reservas e 
cancelamentos, disputas passadas, informações sobre a personalidade do hóspede, ou outras 
informações que optemos por partilhar.


5.2. Informação que é pública na plataforma 

As seguintes informações são públicas no seu perfil 

● Imagem de perfil, nome e apelido, empresa, posição, desde, BIO, línguas faladas, estado do perfil, 
revisões, classificações, e, para os anfitriões, anúncios publicados.


● No BIO (Biografia) o utilizador é livre de colocar a informação que deseja que seja lida a seu 
respeito.
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A seguinte informação é pública no seu anúncio 

● Informação pessoal: Imagem de perfil, nome próprio, línguas faladas, uma pequena frase "mais 
feliz quando", link para perfil e revisões, avaliações e/ou comentários.


● Informação sobre a propriedade: título do anúncio, descrição e características, fotografias, 
plantas e vídeos, informação sobre preços, regras da casa e políticas do senhorio, localização 
aproximada ou exacta no mapa, disponibilidade do calendário, informação sobre o bairro, 
comentários de hóspedes, revisões, avaliações  e outra informação que decida partilhar.


Plataformas e aplicações de terceiros 

● Em websites de terceiros, como por exemplo plataformas e aplicações de redes sociais, ou outros, 
podemos exibir parte do seu perfil ou anúncios a fim de melhor publicitar os serviços da Rentwlo e 
ajudá-lo na condução do seu negócio.


5.3.Partilha com fornecedores ou colegas de trabalho, melhoria da tecnologia e 
serviços da Rentwlo 

Para que a Rentwlo possa realizar plenamente o seu trabalho, e apenas na medida do necessário, para 
actividades tais como, mas não limitadas a, angariação de propriedades, serviços fotográficos, publicidade 
dos nossos serviços, ou outros, os nossos fornecedores e colaboradores internos ou externos, podem 
precisar de recolher, ter acesso e gerir dados de contacto de Hóspedes e do Anfitriões, características das 
propriedades e dados de localização, bem como outros dados tais como as necessidades específicas de 
cada membro, serviços necessários, etc., para que possamos servir melhor cada cliente e todos em geral, 
e para que Rentwlo possa adaptar, optimizar e melhorar a sua tecnologia e nível de serviço.


Qualquer fornecedor, prestador de serviços ou empregado da Rentwlo é contratualmente obrigado a 
proteger as informações e dados dos nossos Utilizadores, a não revelar e manter estrita confidencialidade 
e a utilizá-los apenas para os fins a que se reportam, de acordo com a sua missão para a Rentwlo.


Podemos partilhar as suas informações pessoais nas seguintes situações:


● Com Prestadores de Serviços: Podemos partilhar as suas informações pessoais com  
Prestadores de Serviços para monitorar e analisar a utilização da nossa Plataforma, para 
processamento de pagamentos, ou para o contactar.


● Para transferências de empresas: Podemos partilhar ou transferir as suas informações pessoais 
relacionadas com, ou durante negociações de qualquer fusão, venda de activos da empresa, 
financiamento, ou aquisição da totalidade ou parte dos nossos negócios por outra empresa.


● Com Afiliados: Podemos partilhar a sua informação com os nossos afiliados, caso em que 
solicitaremos a esses afiliados que honrem esta Política de Privacidade. Afiliadas incluem a nossa 
sociedade-mãe e quaisquer outras filiais, parceiros de joint-venture ou outras empresas que 
controlamos ou que estão sob controlo comum connosco.


● Com parceiros comerciais: Podemos partilhar a sua informação com os nossos parceiros 
comerciais para lhe oferecer determinados produtos, serviços ou promoções.


● Com outros utilizadores: quando partilha informações pessoais ou de outra forma interage nas 
áreas públicas com outros utilizadores, tais informações podem ser vistas por todos os utilizadores 
e podem ser distribuídas publicamente no exterior.


● Com o Seu consentimento: Podemos divulgar as suas informações pessoais para qualquer outro 
fim com o seu consentimento.


5.4.Transacções comerciais 

Se a Empresa estiver envolvida numa fusão, aquisição ou venda de activos, os seus dados pessoais 
podem ser transferidos. Forneceremos um aviso antes de os seus dados pessoais serem transferidos e 
ficarem sujeitos a uma Política de Privacidade diferente.


© 2022 Rentwlo, Lda 	 	 Page  de 6 11



5.5.Cumprir a lei 

Obrigações legais: Podemos revelar as suas informações quando somos legalmente obrigados a fazê-lo, a 
cumprir a lei aplicável, pedidos governamentais ou de agências governamentais, processo judicial, ordem 
judicial ou processo legal, tal como em resposta a uma ordem judicial ou intimação (incluindo em resposta 
a autoridades públicas para cumprir os requisitos de segurança nacional, investigações criminais, 
actividades ilegais, branqueamento de capitais, ou qualquer outra aplicação da lei).


Se exigido pelas autoridades fiscais, poderemos ser obrigados a divulgar dados como, por exemplo: dados 
de reserva e alojamento de Hóspedes e Anfitriões, dados de propriedade e de ocupação, e dados de 
transacção.


5.6.Outros requisitos legais 

A Rentwlo pode revelar os seus dados pessoais na crença de boa fé de que tal acção é necessária para:


● Cumprir com uma obrigação legal

● Proteger e defender os nossos direitos ou propriedade

● Prevenir ou investigar possíveis infracções relacionadas com a nossa plataforma e serviços

● Proteger a segurança pessoal dos utilizadores da plataforma, dos membros ou do público

● Proteger contra responsabilidade legal


5.7. Integrações com Parceiros Externos 

Rentwlo utiliza integrações com outros parceiros, como por exemplo:


● Serviços Google:

○ Google Maps/Google Earth e YouTube: A sua utilização destes serviços está sujeita às 

respectivas políticas de privacidade destes fornecedores, tais como Termos de Utilização 
Adicionais do Google Maps/Google Earth e POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA GOOGLE. Ver 
também aqui como o Google trata a sua informação.


○ YouTube: O nosso website utiliza uma interface API e cookies do YouTube, que é operado pelo 
Google.


○ Google Web Fonts: Para uma representação uniforme das fontes, o nosso site utiliza fontes 
Web fornecidas pelo Google. As fontes do Google são vinculadas por Termos de Serviço das 
APIs do Google e pode rastrear o comportamento do utilizador.


○ Search Console: Para ferramentas e relatórios que ajudam a medir o tráfego e o desempenho 
do nosso site, pesquisar, corrigir problemas e melhorar os resultados da Pesquisa Google.


○ Tag Manager: Permite-nos gerir e implementar etiquetas de marketing (fragmentos de código 
ou de pixels de rastreio).


○ Analytics: Serviço de análise web oferecido pelo Google que rastreia e reporta o tráfego do 
website.


● Weglot: Também utilizamos uma integração com a Weglot (ver website aqui) para a tradução de 
todo o conteúdo do site em várias línguas. Ver aqui a Política de Privacidade WEGLOT.


● Vimeo: O nosso website utiliza funcionalidades fornecidas pelo portal de vídeo Vimeo. Por favor, 
ver aqui o Política de Privacidade do Vimeo.


● PayPal: A utilização da plataforma de pagamento PayPal está sujeita às políticas do PayPal. Ver a 
Declaração de Privacidade PayPal. Ver aqui os Termos e Condições para os Serviços PayPal.


● AIOSEO: para o desenvolvimento e melhoria de SEO. Ver aqui o AIOSEO Privacy Policy.

● CookiesYes by WebToffee: para gerir o consentimento de cookies. Ver aqui o WebToffee Privacy 

Policy.


A Rentwlo não possui nem controla estes terceiros e quando interage com eles está a fornecer-lhes a sua 
informação.
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5.8. Informação Detalhada sobre o Processamento dos Seus Dados Pessoais 

Os Prestadores de Serviços que utilizamos podem ter acesso aos seus dados pessoais. Estes 
fornecedores terceiros recolhem, armazenam, utilizam, processam e transferem informações sobre a sua 
actividade na nossa Plataforma, de acordo com as suas Políticas de Privacidade.


Analíticas 

Utilizamos fornecedores de serviços de terceiros para monitorar e analisar a utilização da nossa plataforma.


● Google Analytics 
 
Google Analytics é um serviço de análise da web oferecido pelo Google que rastreia e reporta o 
tráfego do website. O Google utiliza os dados recolhidos para acompanhar e monitorar a utilização 
da nossa plataforma. Estes dados são partilhados com outros serviços Google. A Google pode 
utilizar os dados recolhidos para contextualizar e personalizar os anúncios da sua própria rede de 
publicidade. 
 
Pode optar por não disponibilizar a sua actividade na nossa Plataforma ao Google Analytics, 
instalando a adição (add-on) de browser Google Analytics opt-out. O add-on impede que o Google 
Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js e dc.js) partilhe informação com o Google Analytics sobre a 
actividade de visitas. 
 
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Google, visite a página web POLÍTICA 
DE PRIVACIDADE DA GOOGLE.


Para mais detalhes sobre os cookies utilizados pelo Google, consulte por favor a nossa Política de 
Cookie.


6. Quanto tempo guardamos a sua informação 

A Rentwlo reterá os seus dados pessoais apenas durante o tempo necessário para os fins estabelecidos na 
presente Política de Privacidade e nos nossos Termos de Serviço. 


Em termos gerais, normalmente não apagaremos qualquer informação ou dados da nossa plataforma, a 
menos que tal nos seja solicitado por si.


Conservaremos e utilizaremos os seus dados pessoais na medida do necessário para cumprir as nossas 
obrigações legais (por exemplo, se formos obrigados a conservar os seus dados para cumprir as leis 
aplicáveis), resolver disputas, e fazer cumprir os nossos acordos e políticas legais.


A Rentwlo conservará também os dados de registo (log) e de utilização (usage) para fins de análise interna. 
Os dados de registo e de utilização são geralmente retidos por um período de tempo mais curto, excepto 
quando estes dados são utilizados para reforçar a segurança ou para melhorar a funcionalidade da nossa 
Plataforma, ou somos legalmente obrigados a reter estes dados por períodos de tempo mais longos.


A Rentwlo pode apagar os seus dados devido a qualquer razão necessária, como por exemplo, devido a 
restrições no tamanho dos dados, desempenho, infracções de políticas, etc.


No caso de um pedido de eliminação dos seus dados (eliminação da sua conta), se exigido ou permitido 
por lei, poderemos reter as suas informações por um período de retenção mais longo (para cumprir as leis 
aplicáveis, lei fiscal, contabilidade ou outros requisitos legais ou de segurança). 


Ver também o parágrafo 9.2 Eliminação de dados.
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7. Transferência dos seus dados pessoais 
Para o processamento de dados efectivamente sobre o nosso controlo. 

As suas informações, incluindo dados pessoais, são processadas nos escritórios operacionais da Rentwlo 
e em quaisquer outros locais onde se encontrem as partes envolvidas no processamento. Isto significa que 
esta informação pode ser transferida para - e mantida em - computadores localizados fora do seu estado, 
província, país ou outra jurisdição governamental onde as leis de protecção de dados possam ser 
diferentes das da sua jurisdição.


O seu consentimento para esta Política de Privacidade seguida pelo envio de tais informações representa o 
seu consentimento para essa transferência.


A Rentwlo tomará todas as medidas razoavelmente necessárias para garantir que os seus dados são 
tratados de forma segura e de acordo com a presente Política de Privacidade e nenhuma transferência dos 
seus dados pessoais terá lugar para uma organização ou um país, a menos que existam controlos 
adequados, incluindo a segurança dos seus dados e outras informações pessoais.


8. Ligações a Outros Websites 

A nossa Plataforma pode conter links para outros websites que não são operados por nós. Se clicar num 
link de terceiros, será direccionado para o site desse terceiro. Aconselhamo-lo vivamente a rever a Política 
de Privacidade de cada sítio que visitar.


Não temos qualquer controlo e não assumimos qualquer responsabilidade pelo conteúdo, políticas ou 
práticas de privacidade de quaisquer sites ou serviços de terceiros.


9. Os seus direitos 

O utilizador e membro da Rentwlo pode exercer os seus direitos, tal como descritos nesta secção, 
relativamente à forma como os seus dados são tratados, sendo-lhe exigido que se identifique ao fazer o 
seu pedido.


9.1.Direitos 

Tem os seguintes direitos:


Aceder e Gerir a sua informação 

● Pode aceder à plataforma e em Painel actualizar ou gerir todos os seus dados em qualquer altura, 
sendo o utilizador responsável pela autenticidade e actualização das suas informações.


● Pode solicitar uma cópia de alguns ou de todos os seus dados na Rentwlo.


Portabilidade de dados 

● Pode solicitar uma cópia dos seus dados que lhe forneceremos num formato estruturado, legível 
por máquina, e solicitar a sua transferência para outra empresa/organização.


Oposição 

● Pode pedir à Rentwlo que não utilize os seus dados para um determinado tipo de processamento 
ou utilização.


Queixa 
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● Se pensa que os seus dados não estão a ser tratados de acordo com as disposições legais, pode 
apresentar uma queixa à autoridade de controlo. Em Portugal, esta é a Comissão Nacional de 
Protecção de Dados.


Eliminação de dados (sem rescisão com a Rentwlo) 

● A fim de cumprir com os nossos Termos de Serviço, algumas informações ou secções, 
nomeadamente em Painel/Perfil (onde se encontram os seus dados) não podem ser apagadas. Se 
substituir estas informações por informações inválidas, estará a violar os nossos Termos de 
Serviço.


● Também não pode eliminar as suas reservas, bem como as informações nelas contidas, de carácter 
informativo, contratual, lista de preços e/ou documentos e informações pessoais apresentadas e 
parte dos respectivos pedidos.


● Existe uma solução para que todos os seus dados sejam apagados, faça um pedido de 
cancelamento (eliminação da conta). Ver item seguinte.


Pedido de Rescisão / Exclusão / Esquecimento 

● Se já não desejar utilizar a Rentwlo, pode fazer-nos um pedido de cancelamento, ao qual 
responderemos de acordo com, e como mencionado nos nossos Termos de Serviço.


● Ao fazer este pedido, a sua conta Rentwlo será encerrada e todas as suas informações pessoais 
apagadas. Esta eliminação será permanente e a sua conta e dados não serão possíveis de 
restaurar.


9.2.Eliminação de dados 

Ao solicitar que as suas informações pessoais sejam apagadas, queira notar o seguinte:


● Podemos reter as suas informações ou dados para cumprir as nossas obrigações legais (impostos, 
contabilidade ou outros requisitos legais).


● Podemos reter as suas informações ou dados para fins de segurança legítima e fraude, a fim de 
fazer cumprir os nossos Termos de Serviço, em particular em relação a utilizadores com os quais 
tivemos problemas no passado, ou em caso de suspeita ou conhecimento de más intenções, 
comportamento ilegal ou prejudicial.


● Informações, comentários, revisões, ou outras informações de domínio público continuarão a ser 
publicadas, mas deixará de ter acesso à sua gestão.


● Como temos em vigor medidas de protecção de dados e restituição da nossa base de dados, tais 
como protecção contra perda acidental ou maliciosa de dados, as suas informações pessoais não 
podem ser removidas dos nossos sistemas de backup durante um período de tempo prolongado 
mas limitado.


10. Segurança 

Nenhuma organização ou sistema é perfeito e irá garantir segurança absoluta. No entanto, a Rentwlo toma 
as medidas técnicas e organizacionais que considera razoáveis e está constantemente a melhorar as suas 
práticas, sistemas e tecnologia para nos ajudar a proteger a sua informação.


11. Alterações 

Podemos actualizar a nossa Política de Privacidade de tempos a tempos. Iremos notificar o utilizador de 
quaisquer alterações, colocando a nova Política de Privacidade nesta página e actualizando a data da 
"Última actualização" no topo da Política de Privacidade.


Mudanças substanciais: 

Informá-lo-emos via e-mail e/ou um aviso em destaque na Nossa Plataforma, antes de a alteração se 
tornar efectiva e actualizaremos a data da "Última actualização" no topo da Política de Privacidade.
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Alterações substanciais são todas as alterações que alteram efectivamente a forma como utilizamos, 
gerimos, processamos ou divulgamos os seus dados, ou para cumprir as leis e regulamentos aplicáveis.


Aconselhamo-lo a rever periodicamente esta Política de Privacidade para quaisquer alterações. As 
alterações a esta Política de Privacidade são efectivas quando são afixadas nesta página.


12. Informação de Contacto e Oficial da Rentwlo 

Se tiver perguntas ou comentários sobre privacidade, a nossa Política de Privacidade, ou a forma como os 
seus dados são utilizados, pode contactar o nosso Responsável pela Protecção de Dados (DPO), Paulo 
Guerreiro, por e-mail para privacy@rentwlo.com, ou por telefone para +351 937141122, ou por correio 
para:


RENTWLO, LDA

PAULO GUERREIRO


CONDOMÍNIO METROCITY

AV. DE PÁDUA 3, EDIFÍCIO 1, BLOCO B, LOFT -1F, 

1800-294 LISBOA, PORTUGAL


© 2022 Rentwlo, Lda 	 	 Page  de 11 11


	Definições
	Enquadramento
	Informação Pessoal que Recolhemos
	Informação necessária para utilizar a Plataforma Rentwlo
	Informação que recolhemos através da utilização da Plataforma Rentwlo
	Informação sobre facturação e pagamento
	Informação Opcional
	Informação recolhida automaticamente através da utilização da plataforma Rentwlo
	Informação não-pessoal que recolhemos através da utilização da Plataforma Rentwlo
	Dados de Menores

	Como Utilizamos a Sua Informação
	Partilha e Divulgação
	Partilha entre membros
	Informação que é pública na plataforma
	Partilha com fornecedores ou colegas de trabalho, melhoria da tecnologia e serviços da Rentwlo
	Transacções comerciais
	Cumprir a lei
	Outros requisitos legais
	Integrações com Parceiros Externos
	Informação Detalhada sobre o Processamento dos Seus Dados Pessoais

	Analíticas
	Quanto tempo guardamos a sua informação
	Transferência dos seus dados pessoais
	Ligações a Outros Websites
	Os seus direitos
	Direitos
	Eliminação de dados

	Segurança
	Alterações
	Informação de Contacto e Oficial da Rentwlo

