(POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA BENTO E NASCIMENTO LDA)

De acordo com o RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados, pelo presente dá-se cumprimento à
obrigação de informação relativa a dados pessoais recolhidos junto do titular.
Bento e Nascimento Lda., com sede na Rua dos Caniços 3830-252 Ílhavo, com o número de Registo na
Conservatória Comercial e Número de Identificação de Pessoa Coletiva 501 667 288, (doravante «a empresa»)
é a entidade Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais de todos os intervenientes.
Nessa qualidade, a Empresa procederá sempre a uma utilização responsável, leal e transparente dos dados
pessoais.
Os dados pessoais recolhidos serão tratados com fundamento jurídico para a realização de diligências précontratuais, a execução de contrato ou o cumprimento de obrigações legais e o Interesse legítimo da empresa.
Apenas serão recolhidos dados que se mostrem adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário
relativamente às finalidades para os quais são tratados.
A Bento e Nascimento Lda., não recolhe dados especiais, como dados relativos a orientações religiosas, de cariz
sexual, de saúde, bem como, dados referentes a contraordenações ou ilícitos criminais.
Os dados pessoais recolhidos apenas são processados para fins específicos, explícitos e legítimos. Sempre que
sejam recolhidos dados pessoais, os mesmos destinam-se exclusivamente às finalidades expressamente
identificadas aquando da recolha: pagamentos, contactos, envio de documentos inerentes à actividade
comercial, notificações interpelações e em caso de litígio.
Trataremos os dados pelo período estritamente necessário à execução do contrato ou, quando aplicável, até
ao exercício do direito de oposição ou do direito a ser esquecido (direito ao apagamento) por parte do Titular
dos Dados. Finalizado o período de conservação, a Empresa procederá à eliminação ou anonimização dos dados
sempre que os mesmos não devam ser conservados para finalidade distinta que possa subsistir, como pode ser
o caso de cumprimento de obrigações legais a que a Empresa esteja sujeita ou o exercício ou defesa de um
direito.
Quando se revele necessário, podemos comunicar os seus dados pessoais a entidades que prestem serviços à
Empresa. Nesses casos, impomos contratualmente a esses destinatários que implementem as medidas de
segurança adequadas para proteger os seus dados pessoais.
Podemos eventualmente transferir os seus dados pessoais para um país terceiro ou organização internacional.
Como Pode Exercer os seus Direitos de Proteção de Dados Pessoais:
Para o efeito, o titular dos dados pode solicitar o exercício dos seus direitos através do contacto com o
departamento dos Rec. Humanos na Rua dos Caniços 3830-252 Ílhavo. Contactos: 967643383/
rgpd@bentoenascimento.com
O titular pode exercer, nos termos da lei, os seguintes direitos:
§ direito de acesso;
§ direito de retificação;
§ direito à limitação do tratamento;
§ direito de portabilidade;
§ direito de oposição;
§ direito ao esquecimento (ou direito ao apagamento)
Cabe-lhe ainda, nos termos da lei, o direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de
Dados (CNPD) – Endereço: Rua de São Bento, 148 – 3º, 1200- 821 Lisboa – Telefone: +351213928400 – Fax:
+351213976832 – Endereço eletrónico: geral@cnpd.pt
O titular de dados pessoais confere expressamente o seu consentimento para tratamento de dados pessoais,
no que concerne à sua utilização para todos os assuntos diretamente ligados à actividade comercial, tais como:
execução de contrato, cumprimento de obrigações jurídicas ou o interesse legitimo prosseguido pela Empresa.
O tratamento de dados será feito de forma manuais e por formas automatizadas.
Considera-se devidamente explicado o conteúdo relativo à política de privacidade da empresa Bento e
Nascimento Lda, nomeadamente, quanto ao âmbito de aplicação, às alterações e os direitos do titular de dados
no novo RGPD.

