Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais
Além de respeitar a legislação, a PAULO CRISTO LDA. adotou práticas de gestão quanto à informação
recolhida, usada, guardada, divulgada e apagada de forma a garantir a privacidade dos dados pessoais
dos visitantes e utilizadores do website que lhe são fornecidos, dando assim cumprimento às normas e
princípios estabelecidos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Nas suas relações com terceiros (clientes, fornecedores, trabalhadores e entidades em geral), a
PAULO CRISTO LDA. divulga a sua “Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais”
através do site e de um “Aviso” nos seus e-mails, alertando para o cumprimento das regras de
privacidade.

Responsável pelo tratamento de dados
Esta Política de Privacidade aplica-se exclusivamente à recolha e tratamento de dados pessoais
efetuados pela PAULO CRISTO LDA.. O Responsável pelo Tratamento de Dados é a PAULO CRISTO
LDA..

Dados Pessoais que Recolhemos
O Regulamento Geral de Proteção de Dados, comumente designado por RGPD, refere que a
“informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (titular dos dados)” são
considerados dados pessoais. No mesmo regulamento lê-se que “é considerada «identificável» uma
pessoa singular que possa ser identificável, direta ou indiretamente, em especial, por referência a um
identificador, como por exemplo um PAULO CRISTO LDA., um número de identificação, dados de
localização, identificadores por via eletrónica ou um ou mais elementos específicos da identidade física,
fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular”.
Em geral, o website da PAULO CRISTO LDA. pode ser visitado sem que seja necessário revelar
qualquer informação pessoal. Existe, no entanto, umapágina do websiteq
 ue serve para nos contatar e
aí, se nos pretender contatar, pedimos que nos faculte os seguintes dados pessoais: NOME, NÚMERO
DE TELEFONE e ENDEREÇO ELETRONICO.

Finalidades do tratamento de Dados Pessoais
Os dados pessoais recolhidos podem ser necessários para:
●
●
●

devolução de contato ou receber mais informação
resposta à mensagem que nos envia
recrutamento e seleção ou quaisquer finalidades relacionadas, para as quais o visitante tenha dado
o seu consentimento e tenha solicitado através da mensagem de contato

A informação recolhida não serve outros propósitos para além dos acima indicados.
Não recolhemos informação sobre os nossos visitantes noutras fontes, como registos ou organismos
públicos, ou organizações privadas.

Princípios Relativos ao Tratamento de Dados Pessoais
A PAULO CRISTO LDA. compromete-se a assegurar que os dados pessoais por si tratados são:
a) Objeto de um tratamento lícito, leal e transparente em relação ao titular dos dados («licitude,
lealdade e transparência»);
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b) Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas e não podendo ser tratados
posteriormente de uma forma incompatível com essas finalidades;
c) Adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para as quais
são tratados («minimização dos dados»);
d) Exatos e atualizados sempre que necessário;
e) Conservados de uma forma que permita a identificação dos titulares dos dados apenas durante o
período necessário para as finalidades para as quais são tratados;
f) Tratados de uma forma que garanta a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu tratamento
não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as
medidas técnicas ou organizativas adequadas («integridade e confidencialidade»);

Direitos do Titular de Dados Pessoais
Nos termos do RGPD, ao Titular dos Dados Pessoais assiste o direito de:
– Direito de acesso
Direito a obter a confirmação de quais são os seus dados pessoais que são tratados, bem como aceder
aos seus dados pessoais, quais as finalidades do tratamento, quais os prazos de conservação,
entre outros.
– Direito de retificação
Direito de solicitar a retificação dos seus dados pessoais que se encontrem inexatos ou solicitar que os
dados pessoais incompletos sejam completados.
– Direito ao apagamento
Direito de obter o apagamento dos seus dados pessoais, desde que não se verifiquem fundamentos
válidos para a sua conservação.
– Direito à portabilidade
Direito da receber os dados que nos forneceu em formato digital de uso corrente e de leitura
automática ou de solicitar a transmissão direta dos seus dados para outra entidade que passe a
ser o novo responsável pelos seus dados pessoais.
– Direito de oposição
Direito de se opor ou retirar o seu consentimento, a qualquer momento a um tratamento de dados,
desde que não se verifiquem interesses legítimos que prevalecem sobre os seus interesses,
direitos e liberdades.
– Direito de limitação
Direito a solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais, sob a forma de:
Suspensão do tratamento;
Limitação do âmbito do tratamento a certas categorias de dados ou finalidades de tratamento.
 Direito a reclamar
–
Direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo: CNPD – Comissão Nacional de
Proteção de Dados

Registo de Atividade (Utilização de cookies)
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Não é feito qualquer registo da atividade do utilizador visitante enquanto permanecer no
website(utilização de cookies).Os cookies utilizados não recolhem informação que identifique o
utilizador visitante.
A qualquer momento o utilizador pode, através do seu navegador de internet (browser) decidir ser
notificado sobre a receção de cookies, bem como bloquear a respetiva entrada no sistema.

Utilização e partilha da Informação Pessoal
Não divulgamos, alugamos, vendemos ou trocamos a informação pessoal recolhida neste website com
terceiros;

Segurança
Protegemos a qualidade e integridade da informação fornecida pelos visitantes do nosso website, tendo
para isso implementado as medidas necessárias, tanto a nível tecnológico como organizacional, de
forma a mantermos a informação segura, exata, atualizada e completa.

Alterações à sua informação pessoal e Exercício dos Direitos
Os direitos referidos acima podem ser exercidos pelo utilizador/visitante através de contato, enviando
um e-mail para privacy@paulocristo.com, ou dirigindo-se pessoalmente às instalações na Rua Prista
Monteiro, No 18-B, 1600-253 Lisboa, Portugal.
A menos que essa informação pessoal tenha de ser mantida por razões administrativas ou legais, o
pedido será executado no prazo mais curto possível.
Última atualização 24 de Maio de 2018
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