
Newsletter

Na inscrição na Newsletter da woolenfeet , são recolhidos os seguintes dados: nome e e-mail.

Formulário de contacto

A woolenfeet  pode ainda solicitar dados pessoais nos formulários de contacto, nomeadamente, o 
nome, e-mail e outras informações que o visitante nos forneça.

Navegação na woolenfeet 
Também são sempre recolhidos dados relacionados com a navegação na loja. Exemplos deste tipo de 
dados são a informação do dispositivo e browser (navegador), informações de rede e endereço de IP.

Finalidade com que os dados são recolhidos

Os dados pessoais são recolhidos e tratados com vista ao cumprimento das �nalidades a seguir indica-
das:

Prestação de serviço:

Cumprimento das obrigações �scais
Expedição de encomendas
Tratamento de encomendas
Facturação
Resolução de problemas como o cancelamento, devolução de produtos ou reembolso do valor dos 
produtos e/ou serviço de acordo com a lei em vigor
Apoio ao cliente: esclarecimento de dúvidas sobre produtos, o funcionamento da woolenfeet  ou 
qualquer outra questão solicitada pelo cliente

Para que o cliente esteja actualizado sobre estados de encomendas ou qualquer novidade na woolen-
feet , podemos enviar e-mails e/ou SMS com comunicações comerciais referentes a ofertas, produtos 
ou campanhas, assim como conteúdos temáticos e informações sobre o processamento de encomen-
das registadas.

Para efeitos de marketing, na woolenfeet  poderemos considerar e utilizar determinados dados como 
produtos visualizados, produtos em wishlist ou deixados no carrinho abandonado.

As comunicações de marketing são efectuadas após e com o consentimento prévio do cliente.

Em todo e qualquer caso, a woolenfeet  procura garantir que a informação e dados recolhidos e utiliza-
dos são adequados às �nalidades descritas e que não constituem uma invasão da privacidade do 
cliente.

Quando recolhemos os dados?
Os dados são recolhidos quando há um registo de cliente na woolenfeet , inscrição na newsletter, 
preenchimento do formulário de contacto, registo de uma encomenda ou durante a navegação na loja.

Quais são os seus direitos e como pode exercê-los?
O titular de dados pessoais tem direito, a qualquer momento, a requerer o acesso, recti�cação, 
oposição, exportação e/ou eliminação, assim como o direito de não �car sujeito a decisões automatiza-
das.

Política de Entrega

A Woolenfeet disponibiliza várias modalidades de envio que podem ter um custo associado, 
dependendo das características da encomenda .

As compras superiores a 40€ os portes são grátis e calculados de forma autómatica pelo site .

Os custos de envio são apresentados no acto de registo de uma encomenda em loja, no segundo passo 
do carrinho de compras, tendo em conta as seguintes características:

Região de destino
Peso e/ou valor da encomenda
Método de envio escolhido

Na escolha do método de envio “CTT”, as encomendas são enviadas através da transportadora CTT 
EXPRESSO entre 24 a 48h .
Não somos responsáveis pelo atraso das encomendas na transportadora .

Aos preços apresentados incluem  à taxa legal em vigor.

Como é processado o envio da encomenda

A expedição de uma encomenda será feita tendo em conta o método de envio escolhido pelo consumi-
dor no registo da encomenda e somente após validação do pagamento.

A encomenda é expedida pela transportadora CTT

Quando a encomenda for expedida, o consumidor irá receber um e-mail  de envio .

O prazo de entrega previsto poderá variar de acordo com o serviço de expedição contratado ou con-
soante o prazo previsto na descrição do método de envio.


