
Política de Privacidade e Informação Legal

A titular desde sítio na WEB é a CORCEAL, Lda. com sede social na Rua Peneda Talhada nº 251, 3300-101 
Arganil, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Arganil sob o número único de matrícula e 
de identificação fiscal 503776696, com o capital social de 80.868,12 €.

Aviso ao utilizador
Por favor, leia atentamente as cláusulas que regem a utilização e consulta deste sítio na WEB. Se não 
estiver de acordo com o clausulado, deverá abandonar de imediato o sítio, já que a sua leitura, 
permanência e interação, significam a aceitação das condições que o regem. 
A CORCEAL não assume a responsabilidade por quaisquer disfunções ou erros que possam eventualmente 
afetar o seu computador em razão da conexão/ou interação com este site.

Informação e atualização
A informação disponibilizada neste site tem natureza promocional e não constitui nem pode ser 
entendida como proposta contratual. 
A informação poderá não estar atualizada no momento em que for visionada pelo Visitante e apesar da 
constante verificação dos conteúdos, poderão ocorrer discrepâncias e erros pelo que a informação deverá 
ser objeto de confirmação junto dos estabelecimentos da CORCEAL. 

A informação relativa a preços de venda ao público é válida durante os períodos de campanha (até às 
datas) indicados e presumem-se disponíveis todos os artigos que constam do site salvo ruptura de stock. 
Em caso de ruptura de stock será proposto ao cliente a entrega de um produto de características e preço 
semelhantes.
No acto da encomenda/compra de um artigo consulte sempre as condições de pagamento e outras 
informações adicionais que constam do sítio.

Propriedade intelectual
Todo o conteúdo deste sítio é uma obra protegida pelo direito de propriedade. É expressamente proibida a 
reprodução ou utilização dos conteúdos a não ser para o uso particular do visitante. Em especial é 
expressamente vedada a reprodução, e utilização de marcas e símbolos.

Proteção de dados 
A CORCEAL, Lda. garante o cumprimento das normas legais em vigor, relativas à proteção de dados 
pessoais. Toda a comunicação de dados pessoais, feita pelo visitante, através deste sítio, será objeto de 
tratamento informático e destinam-se a ser utilizados no âmbito das aplicações nele mencionadas, e para 
elaborar estudos estatísticos, comportamentais e de mercado e para oferta e gestão de bens e serviços 
prestados pela CORCEAL.

A CORCEAL assegura aos titulares dos dados os direitos de acesso, correção e supressão, sempre que, 
legitimamente, lho solicitem por escrito, por e-mail para o endereço corcealmail.com ou para Rua Peneda 
Talhada nº 251, 3300-101 Arganil

Direito aplicável
Os termos e condições de utilização deste sítio são regidos pelo direito Português. Em caso de litígio, serão 
competentes os Tribunais da Comarca de Arganil, com exclusão de quaisquer outros.

Cookies (testemunhos de conexão)
Tal como a maioria dos grandes websites, para que o nosso website possa funcionar corretamente, 
instalamos pontualmente no seu computador ou dispositivo móvel pequenos ficheiros denominados 
cookies ou testemunhos de conexão.

O que são cookies?
Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que um website instala no seu computador ou dispositivo 
móvel quando o visita. Estes ficheiros permitem que durante um certo período de tempo o website se 
«lembre» das suas ações e preferências, nomeadamente do nome de utilizador, da língua escolhida, do 
tamanho dos caracteres e de outras definições de visualização. É por isso que quando percorre as páginas 
de um website ou regressa a um website que já visitou não tem, em princípio, de voltar a indicar as suas 
preferências quando regressa a um website. 

Como utilizamos os cookies?
A utilização de cookies permite-nos:
1. Identificar o IP dos visitantes e, com essa informação, personalizar as suas preferências tornando a sua 
experiência no website mais simples.
2. Contabilizar os acessos ao website e analisar estatisticamente os mesmos.
3. Identificar se o utilizador já visualizou um determinado conteúdo não tornando a mostrar o mesmo, 
como por exemplo, se já aceitou ou não esta mesma política de cookies
A informação relacionada com os cookies não é utilizada para o identificar pessoalmente.
A aceitação dos cookies não é estritamente necessário para o website funcionar mas providenciará uma 
melhor experiência de utilização.

Como controlar os cookies
Pode controlar e/ou apagar os cookies que desejar. Para mais informações, consulte aboutcookies.org. 
Pode apagar todos os cookies já instalados no seu computador ou dispositivo móvel ou ativar uma opção 
disponível na maioria dos programas de navegação que impede a sua instalação. Mas se o fizer, poderá 
ter de configurar manualmente algumas preferências sempre que visitar um website e corre o risco de 
desativar determinados serviços e funcionalidades. 
Que dados pessoais são recolhidos, como são recolhidos e a sua finalidade
Formulários
De contacto
Os dados recolhidos através do formulário de contacto da nossa página destinam-se somente a que 
possamos entrar em posterior contacto com quem o preencheu e manifestou desta forma interesse nos 
nossos produtos e serviços.
Encomendar

Os dados recolhidos quando o cliente faz uma encomenda no nosso website, são estritamente os 
necessários para que possamos processar, entregar e faturar o mesmo.
Os dados pessoais necessários são:

• Nome
• Email
• Morada
• Código postal
• Localidade
• Telefone
• NIF

Os referidos dados são por nós recebidos por email e não serão usados para outro fim que não os 
enumerados, não serão transmitidos a terceiros e não ficam guardados em base de dados. O email 
recebido será eliminado após o contacto com quem preencheu o formulário ser estabelecido ou os 
serviços requeridos prestados.

Ao fornecer os dados solicitados nos referidos formulários, o utilizador está a dar o consentimento para 
que os mesmos sejam tratados.

Sendo a nossa empresa a responsável pelo tratamento destes dados, a qualquer momento o seu titular 
pode requerer o acesso, a eliminação e a portabilidade dos seus dados bem como a oposição ao seu 
tratamento.

Informação recolhida por terceiros (third parties) - Google Analytics

De forma a medir estatisticamente os acessos ao nosso website, utilizamos o serviço Analytics da Google. 
Para essa análise, a Google pode recolher o “User ID” do utilizador, dados demográficos e informação 
relacionada com Remarketing.



    » Tenha presente que as zonas mais perigosas localizam-se próximo do ponto de fuga e junto ao solo, 
pois os gases propano e butano são mais pesados que o ar.
    » Se o cheiro a gás se mantiver, comunique imediatamente com o seu revendedor Galp Gás local ou com 
os bombeiros.

Instalação de gás

    » A instalação de gás deve ser mantida em bom estado de conservação e periodicamente inspeccionada 
por uma entidade credenciada nos termos da legislação em vigor.
    » A instalação ou manutenção dos aparelhos de queima deve ser apenas efectuada por entidades creden-
ciadas para o efeito, respeitando a regulamentação em vigor relativamente às condições de localização, 
ventilação e exaustão.
    » Os tubos flexíveis utilizados na ligação das garrafas à instalação fixa devem ser apropriados para 
propano e para as condições de funcionamento da instalação, comprovável através da marcação na sua 
superfície. Devem ser respeitados os prazos de validade dos tubos flexíveis e mantidos em boas condições 
de conservação.
    » Nunca utilize ferramentas para resolver eventuais dificuldades no manuseamento ou operação das 
garrafas ou dos equipamentos de gás.
    » Quaisquer válvulas ou ligações que se encontrem fora de serviço devem estar permanentemente 
fechadas e tamponadas.

A titular desde sítio na WEB é a CORCEAL, Lda. com sede social na Rua Peneda Talhada nº 251, 3300-101 
Arganil, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Arganil sob o número único de matrícula e 
de identificação fiscal 503776696, com o capital social de 80.868,12 €.

Aviso ao utilizador
Por favor, leia atentamente as cláusulas que regem a utilização e consulta deste sítio na WEB. Se não 
estiver de acordo com o clausulado, deverá abandonar de imediato o sítio, já que a sua leitura, 
permanência e interação, significam a aceitação das condições que o regem. 
A CORCEAL não assume a responsabilidade por quaisquer disfunções ou erros que possam eventualmente 
afetar o seu computador em razão da conexão/ou interação com este site.

Informação e atualização
A informação disponibilizada neste site tem natureza promocional e não constitui nem pode ser 
entendida como proposta contratual. 
A informação poderá não estar atualizada no momento em que for visionada pelo Visitante e apesar da 
constante verificação dos conteúdos, poderão ocorrer discrepâncias e erros pelo que a informação deverá 
ser objeto de confirmação junto dos estabelecimentos da CORCEAL. 

A informação relativa a preços de venda ao público é válida durante os períodos de campanha (até às 
datas) indicados e presumem-se disponíveis todos os artigos que constam do site salvo ruptura de stock. 
Em caso de ruptura de stock será proposto ao cliente a entrega de um produto de características e preço 
semelhantes.
No acto da encomenda/compra de um artigo consulte sempre as condições de pagamento e outras 
informações adicionais que constam do sítio.

Propriedade intelectual
Todo o conteúdo deste sítio é uma obra protegida pelo direito de propriedade. É expressamente proibida a 
reprodução ou utilização dos conteúdos a não ser para o uso particular do visitante. Em especial é 
expressamente vedada a reprodução, e utilização de marcas e símbolos.

Proteção de dados 
A CORCEAL, Lda. garante o cumprimento das normas legais em vigor, relativas à proteção de dados 
pessoais. Toda a comunicação de dados pessoais, feita pelo visitante, através deste sítio, será objeto de 
tratamento informático e destinam-se a ser utilizados no âmbito das aplicações nele mencionadas, e para 
elaborar estudos estatísticos, comportamentais e de mercado e para oferta e gestão de bens e serviços 
prestados pela CORCEAL.

A CORCEAL assegura aos titulares dos dados os direitos de acesso, correção e supressão, sempre que, 
legitimamente, lho solicitem por escrito, por e-mail para o endereço corcealmail.com ou para Rua Peneda 
Talhada nº 251, 3300-101 Arganil

Direito aplicável
Os termos e condições de utilização deste sítio são regidos pelo direito Português. Em caso de litígio, serão 
competentes os Tribunais da Comarca de Arganil, com exclusão de quaisquer outros.

Cookies (testemunhos de conexão)
Tal como a maioria dos grandes websites, para que o nosso website possa funcionar corretamente, 
instalamos pontualmente no seu computador ou dispositivo móvel pequenos ficheiros denominados 
cookies ou testemunhos de conexão.

O que são cookies?
Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que um website instala no seu computador ou dispositivo 
móvel quando o visita. Estes ficheiros permitem que durante um certo período de tempo o website se 
«lembre» das suas ações e preferências, nomeadamente do nome de utilizador, da língua escolhida, do 
tamanho dos caracteres e de outras definições de visualização. É por isso que quando percorre as páginas 
de um website ou regressa a um website que já visitou não tem, em princípio, de voltar a indicar as suas 
preferências quando regressa a um website. 

Como utilizamos os cookies?
A utilização de cookies permite-nos:
1. Identificar o IP dos visitantes e, com essa informação, personalizar as suas preferências tornando a sua 
experiência no website mais simples.
2. Contabilizar os acessos ao website e analisar estatisticamente os mesmos.
3. Identificar se o utilizador já visualizou um determinado conteúdo não tornando a mostrar o mesmo, 
como por exemplo, se já aceitou ou não esta mesma política de cookies
A informação relacionada com os cookies não é utilizada para o identificar pessoalmente.
A aceitação dos cookies não é estritamente necessário para o website funcionar mas providenciará uma 
melhor experiência de utilização.

Como controlar os cookies
Pode controlar e/ou apagar os cookies que desejar. Para mais informações, consulte aboutcookies.org. 
Pode apagar todos os cookies já instalados no seu computador ou dispositivo móvel ou ativar uma opção 
disponível na maioria dos programas de navegação que impede a sua instalação. Mas se o fizer, poderá 
ter de configurar manualmente algumas preferências sempre que visitar um website e corre o risco de 
desativar determinados serviços e funcionalidades. 
Que dados pessoais são recolhidos, como são recolhidos e a sua finalidade
Formulários
De contacto
Os dados recolhidos através do formulário de contacto da nossa página destinam-se somente a que 
possamos entrar em posterior contacto com quem o preencheu e manifestou desta forma interesse nos 
nossos produtos e serviços.
Encomendar

Os dados recolhidos quando o cliente faz uma encomenda no nosso website, são estritamente os 
necessários para que possamos processar, entregar e faturar o mesmo.
Os dados pessoais necessários são:

• Nome
• Email
• Morada
• Código postal
• Localidade
• Telefone
• NIF

Os referidos dados são por nós recebidos por email e não serão usados para outro fim que não os 
enumerados, não serão transmitidos a terceiros e não ficam guardados em base de dados. O email 
recebido será eliminado após o contacto com quem preencheu o formulário ser estabelecido ou os 
serviços requeridos prestados.

Ao fornecer os dados solicitados nos referidos formulários, o utilizador está a dar o consentimento para 
que os mesmos sejam tratados.

Sendo a nossa empresa a responsável pelo tratamento destes dados, a qualquer momento o seu titular 
pode requerer o acesso, a eliminação e a portabilidade dos seus dados bem como a oposição ao seu 
tratamento.

Informação recolhida por terceiros (third parties) - Google Analytics

De forma a medir estatisticamente os acessos ao nosso website, utilizamos o serviço Analytics da Google. 
Para essa análise, a Google pode recolher o “User ID” do utilizador, dados demográficos e informação 
relacionada com Remarketing.



A titular desde sítio na WEB é a CORCEAL, Lda. com sede social na Rua Peneda Talhada nº 251, 3300-101 
Arganil, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Arganil sob o número único de matrícula e 
de identificação fiscal 503776696, com o capital social de 80.868,12 €.

Aviso ao utilizador
Por favor, leia atentamente as cláusulas que regem a utilização e consulta deste sítio na WEB. Se não 
estiver de acordo com o clausulado, deverá abandonar de imediato o sítio, já que a sua leitura, 
permanência e interação, significam a aceitação das condições que o regem. 
A CORCEAL não assume a responsabilidade por quaisquer disfunções ou erros que possam eventualmente 
afetar o seu computador em razão da conexão/ou interação com este site.

Informação e atualização
A informação disponibilizada neste site tem natureza promocional e não constitui nem pode ser 
entendida como proposta contratual. 
A informação poderá não estar atualizada no momento em que for visionada pelo Visitante e apesar da 
constante verificação dos conteúdos, poderão ocorrer discrepâncias e erros pelo que a informação deverá 
ser objeto de confirmação junto dos estabelecimentos da CORCEAL. 

A informação relativa a preços de venda ao público é válida durante os períodos de campanha (até às 
datas) indicados e presumem-se disponíveis todos os artigos que constam do site salvo ruptura de stock. 
Em caso de ruptura de stock será proposto ao cliente a entrega de um produto de características e preço 
semelhantes.
No acto da encomenda/compra de um artigo consulte sempre as condições de pagamento e outras 
informações adicionais que constam do sítio.

Propriedade intelectual
Todo o conteúdo deste sítio é uma obra protegida pelo direito de propriedade. É expressamente proibida a 
reprodução ou utilização dos conteúdos a não ser para o uso particular do visitante. Em especial é 
expressamente vedada a reprodução, e utilização de marcas e símbolos.

Proteção de dados 
A CORCEAL, Lda. garante o cumprimento das normas legais em vigor, relativas à proteção de dados 
pessoais. Toda a comunicação de dados pessoais, feita pelo visitante, através deste sítio, será objeto de 
tratamento informático e destinam-se a ser utilizados no âmbito das aplicações nele mencionadas, e para 
elaborar estudos estatísticos, comportamentais e de mercado e para oferta e gestão de bens e serviços 
prestados pela CORCEAL.

A CORCEAL assegura aos titulares dos dados os direitos de acesso, correção e supressão, sempre que, 
legitimamente, lho solicitem por escrito, por e-mail para o endereço corcealmail.com ou para Rua Peneda 
Talhada nº 251, 3300-101 Arganil

    » Tenha presente que as zonas mais perigosas localizam-se próximo do ponto de fuga e junto ao solo, 
pois os gases propano e butano são mais pesados que o ar.
    » Se o cheiro a gás se mantiver, comunique imediatamente com o seu revendedor Galp Gás local ou com 
os bombeiros.

Instalação de gás

    » A instalação de gás deve ser mantida em bom estado de conservação e periodicamente inspeccionada 
por uma entidade credenciada nos termos da legislação em vigor.
    » A instalação ou manutenção dos aparelhos de queima deve ser apenas efectuada por entidades creden-
ciadas para o efeito, respeitando a regulamentação em vigor relativamente às condições de localização, 
ventilação e exaustão.
    » Os tubos flexíveis utilizados na ligação das garrafas à instalação fixa devem ser apropriados para 
propano e para as condições de funcionamento da instalação, comprovável através da marcação na sua 
superfície. Devem ser respeitados os prazos de validade dos tubos flexíveis e mantidos em boas condições 
de conservação.
    » Nunca utilize ferramentas para resolver eventuais dificuldades no manuseamento ou operação das 
garrafas ou dos equipamentos de gás.
    » Quaisquer válvulas ou ligações que se encontrem fora de serviço devem estar permanentemente 
fechadas e tamponadas.

Direito aplicável
Os termos e condições de utilização deste sítio são regidos pelo direito Português. Em caso de litígio, serão 
competentes os Tribunais da Comarca de Arganil, com exclusão de quaisquer outros.

Cookies (testemunhos de conexão)
Tal como a maioria dos grandes websites, para que o nosso website possa funcionar corretamente, 
instalamos pontualmente no seu computador ou dispositivo móvel pequenos ficheiros denominados 
cookies ou testemunhos de conexão.

O que são cookies?
Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que um website instala no seu computador ou dispositivo 
móvel quando o visita. Estes ficheiros permitem que durante um certo período de tempo o website se 
«lembre» das suas ações e preferências, nomeadamente do nome de utilizador, da língua escolhida, do 
tamanho dos caracteres e de outras definições de visualização. É por isso que quando percorre as páginas 
de um website ou regressa a um website que já visitou não tem, em princípio, de voltar a indicar as suas 
preferências quando regressa a um website. 

Como utilizamos os cookies?
A utilização de cookies permite-nos:
1. Identificar o IP dos visitantes e, com essa informação, personalizar as suas preferências tornando a sua 
experiência no website mais simples.
2. Contabilizar os acessos ao website e analisar estatisticamente os mesmos.
3. Identificar se o utilizador já visualizou um determinado conteúdo não tornando a mostrar o mesmo, 
como por exemplo, se já aceitou ou não esta mesma política de cookies
A informação relacionada com os cookies não é utilizada para o identificar pessoalmente.
A aceitação dos cookies não é estritamente necessário para o website funcionar mas providenciará uma 
melhor experiência de utilização.

Como controlar os cookies
Pode controlar e/ou apagar os cookies que desejar. Para mais informações, consulte aboutcookies.org. 
Pode apagar todos os cookies já instalados no seu computador ou dispositivo móvel ou ativar uma opção 
disponível na maioria dos programas de navegação que impede a sua instalação. Mas se o fizer, poderá 
ter de configurar manualmente algumas preferências sempre que visitar um website e corre o risco de 
desativar determinados serviços e funcionalidades. 
Que dados pessoais são recolhidos, como são recolhidos e a sua finalidade
Formulários
De contacto
Os dados recolhidos através do formulário de contacto da nossa página destinam-se somente a que 
possamos entrar em posterior contacto com quem o preencheu e manifestou desta forma interesse nos 
nossos produtos e serviços.
Encomendar

Os dados recolhidos quando o cliente faz uma encomenda no nosso website, são estritamente os 
necessários para que possamos processar, entregar e faturar o mesmo.
Os dados pessoais necessários são:

• Nome
• Email
• Morada
• Código postal
• Localidade
• Telefone
• NIF

Os referidos dados são por nós recebidos por email e não serão usados para outro fim que não os 
enumerados, não serão transmitidos a terceiros e não ficam guardados em base de dados. O email 
recebido será eliminado após o contacto com quem preencheu o formulário ser estabelecido ou os 
serviços requeridos prestados.

Ao fornecer os dados solicitados nos referidos formulários, o utilizador está a dar o consentimento para 
que os mesmos sejam tratados.

Sendo a nossa empresa a responsável pelo tratamento destes dados, a qualquer momento o seu titular 
pode requerer o acesso, a eliminação e a portabilidade dos seus dados bem como a oposição ao seu 
tratamento.

Informação recolhida por terceiros (third parties) - Google Analytics

De forma a medir estatisticamente os acessos ao nosso website, utilizamos o serviço Analytics da Google. 
Para essa análise, a Google pode recolher o “User ID” do utilizador, dados demográficos e informação 
relacionada com Remarketing.


