Política De Privacidade
Cigna está preocupada com a protecção da privacidade dos usuários que visitam a pagina
Cignaeurope.com e com a protecção dos dados dos nossos clientes. Vamos proteger seus dados
pessoais e usar esses dados de forma adequada, de acordo com a lei.
"Cigna" refere-se a Cigna Corporation e/ou as suas associadas. Os produtos e outros serviços de
seguros são fornecidos pelas companhias de seguros e outras filiais da Cigna Corporação, que
empregam a maioria dos "colaboradores da Cigna". Cigna Corporation é apenas uma holding.
Vamos informá-lo através do nosso site de qualquer actualização ou modificação esta política de
privacidade.

Observações gerais
Quando visita Cignaeurope.com, ira terá a possibilidade de nos fornecer dados pessoais para lhe
permitem interagir com o nosso site.Também podemos recolher dados automaticamente quando
você utiliza o nosso site.Os dados pessoais são todas as informações que podem ser usados para
identificar uma pessoa ( "o usuário"). O usuário irá ter a oportunidade de oferecer dados pessoais
em formato electrónico que serão transmitidos via o nosso site, ou via e-mail ou que serão
recolhidos automaticamente no nosso site. Os Cookies através do nosso site podem armazenar os
seguintes dados pessoais: nome, endereço de e-mail, endereço postal e número de telefone, mas
pode sempre impedir que a recolha destes dados. Todos os cookies usados pelonosso site são
configurados de tal maneira que eles não podem ser acedidos a partir de outros sites. Os dados do
usuário incluem também as informações obtidas pelo nosso website software na internet.
Algumas áreas de Cignaeurope.com são fornecidas por provedores externos. Esses provedores de
serviços são obrigados a proteger os dados pessoais do mesmo modo que a Cignaeurope.com
protege esta informação. O site Cignaeurope.com contém links para outras páginas web. Nós não
seremos responsáveis pela utilização destes sites.

Como é que Cignaeurope.com utiliza os seus dados pessoais?
Cignaeurope.com processa os dados do usuário, incluindo o endereço IP, a versão do programa de
software o usuário e domínio, obtidos através de navegador e os cookies do usuário, como um meio
para a gestão do local e para melhorar o serviço. Nós não usamos dados para fins de marketing
directo, nem para a oferta de serviços para os usuários. Cignaeurope.com respeita as disposições da
Directiva 95/46 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à
protecção das pessoas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação
desses dados em relação aos dados dos usuários. Algumas áreas de Cignaeurope.com exigiram o
tratamento de dados pessoais, a fim de prestar serviços requeridas pelo utilizador. As condições de
utilização desses serviços estão contidas nos acordos entre Cignaeurope.com e seus usuários.
Cignaeurope.com respeita as disposições da Directiva 95/46 / CE do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção dos indivíduos com relação ao tratamento
de dados pessoais e à livre circulação desses dados em relativamente aos dados dos utilizadores.
A Cigna não compartilha informações obtidas no Cignaeurope.com com suas subsidiárias, a menos
que seja necessário para a actividade empresarial comum. Os dados pessoais fornecidos pelos
usuários para Cignaeurope.com serão incluídas aos arquivos de dados pessoais de que Cigna é
titular, e será mantido o sigilo total.
A Cignaeurope.com não transfere quaisquer dados pessoais a terceiros, a menos que uma
autoridade competente o solicite ou o próprio titular dos dados solicite a transferência.

Segurança
Cigna protege a privacidade dos usuários, através de diferentes medidas de segurança, tais como
outros sistemas de protecção de banco de dados e "firewall". O usuário deve entender que as
medidas de protecção na internet não garantem a segurança. Cigna protege os dados pessoais
através do cumprimento das medidas de segurança prescritas na Directiva de Protecção de Dados. .
Correcção e Eliminação de Dados
Os usuários têm o direito de acesso, rectificação e oposição em relação aos dados pessoais detidos
pela Cigna. Se você quer ter alguns dados fornecidos por você rectificado, ou excluído, basta enviar
um e-mail para a correspondente divisão da Cigna com a correcção ou pedido que você deseja. Esta
é a forma mais segura para se comunicar com a Cigna.

