Política de Privacidade

Entrada em Vigor: 01/07/2019

1. Introdução
Estamos empenhados no respeito pela privacidade e confidencialidade dos dados pessoais que lhe são
disponibilizados e por isso nesta Política de Privacidade encontra informação sobre a forma como os
mesmos são tratados em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados.
Adoptamos medidas administrativas e tecnológicas para cumprir com o novo Regulamento Geral de
Protecção de Dados.
A utilização deste website rege-se pelos termos e condições a seguir indicados e que o utilizador se obriga a
respeitar na íntegra. O utilizador não deverá utilizar este website caso não concorde com estes termos e
condições.

2. O seu consentimento
Ao utilizar o nosso website e as nossas plataformas, concorda com a nossa Política de Privacidade.

3. Quem é o responsável pelo tratamento de dados pessoais?
O Responsável pelo tratamento dos seus dados é a B 5 Design, Lda. localizada na Avenida 9 de Julho, 58,
loja D, 2665-521 Venda do Pinheiro.
Enquanto responsáveis, promovemos a confidencialidade e privacidade dos seus dados pessoais,
assegurando a sua proteção e uso adequado de acordo com os termos definidos nesta Política.

4. Como recolhemos e tratamos os seus dados pessoais?
Em geral, os dados pessoais são recolhidos aquando da subscrição de um dos nossos produtos ou serviços,
sendo que alguns dos dados pessoais são de fornecimento obrigatório para a prestação do serviço.
Também recolhemos os seus dados quando subscreve o envio de newsletters, para responder às suas
mensagens e pedidos de informação, para analisar e formalizar a sua candidatura a parceiro ou a
colaborador, para as operações e gestão do website, para prevenção de fraudes e para manter um registo
dos seus detalhes de contacto.
Respeitamos sempre o seu direito à privacidade e não recolhemos qualquer informação pessoal sobre si sem
o seu consentimento prévio e explícito. Os seus dados pessoais não serão reutilizados para outras
finalidades que sejam previamente identificadas ou que não tenham qualquer relação com aquelas
finalidades para as quais foram inicialmente recolhidos.
Todavia, a disponibilização de dados incorretos ou inexatos é da sua exclusiva responsabilidade.
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5. Porque razão tratamos os seus dados?
Tratamos diferentes tipos de dados em função do seu relacionamento connosco, nomeadamente:
a)

b)
c)
d)

Dados de Clientes: gestão de clientes (gestão administrativa, realização de estudos para
desenvolvimento de novos produtos e serviços adaptados às preferências e características dos
clientes e realização de ações de marketing, faturação, entre outros) e propostas (realização de
cotações);
Dados de Utilizadores de Sites/Plataformas: registo nos websites/plataformas digitais das marcas do
responsável e gestão das funcionalidades dos mesmos;
Dados de Parceiros e Fornecedores: gestão da relação contratual, faturação e cobranças;
Dados de sujeitos singulares que entrem em contacto connosco, quer seja no âmbito de relação
comercial, apresentação de reclamação, entre outros, na medida do necessário à gestão desse
contacto.

Poderemos fazer estes tratamentos, nomeadamente:
a)

b)
c)
d)

Porque nos deu o seu consentimento1;
Nestas situações, poderá retirar o seu consentimento2 a qualquer momento, e com a mesma
facilidade com que o deu.
Porque o tratamento é necessário para a execução de contrato em que seja parte, ou diligências
pré-contratuais a seu pedido;
Porque existe uma obrigação legal nesse sentido;
Quando existam interesses legítimos não conflituantes com os seus.

Só trataremos categorias especiais de dados3 quando tal seja necessário ao abrigo da sua relação connosco.
Em qualquer circunstância, apenas faremos tratamento destas categorias especiais de dados com base em um
dos seguintes fundamentos:
a)
b)
c)
d)
e)

Porque nos deu o seu consentimento;
Quando for necessário para o cumprimento de obrigações/exercício de direitos em matéria de
legislação laboral, segurança ou proteção social;
Quando os dados se tenham manifestamente tornado públicos pelo seu titular;
Se o tratamento for necessário à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo
judicial;
Se o tratamento for necessário por motivos de interesse público importante.

6. Durante quanto tempo conservamos os seus dados?
Conservamos os seus dados pessoais, apenas pelo período estritamente necessário à prossecução das
finalidades que motivaram a sua recolha.
1

Manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados (ou o seu representante legal) aceita, mediante
declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento.
2 A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado, mas condiciona o serviço futuro, podendo originar a resolução do
contrato à data da sua renovação por impossibilidade de o prestar.
3 Consideram-se categorias especiais de dados pessoais, os que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, a
filiação sindical, os dados genéticos, biométricos, saúde, vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa.
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Para mais informações sobre o tema, consulte em www.b5design.pt | Política de Privacidade |

7. Quais são os seus Direitos?
Tem o direito de solicitar o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação
ou a sua eliminação, e a limitação do tratamento ou de se opor ao tratamento, bem assim como o direito à
portabilidade dos dados.
•

•

•
•

ACESSO: Tem o direito de aceder aos dados pessoais tratados, e conhecer as condições em que o
tratamento é efetuado, podendo solicitar o acesso aos mesmos ou a obtenção de uma cópia dos
dados pessoais;
RECTIFICAÇÃO: Tem o direito de exigir a retificação dos dados pessoais que lhe digam respeito e que
não se encontrem corretos. Tendo em conta as finalidades do tratamento, caso aqueles dados se
encontrem incompletos, poderá igualmente a exigir que sejam completados;
ELIMINAÇÃO: Em determinadas circunstâncias4, tem o direito de exigir que o Responsável pelo
tratamento proceda à eliminação dos seus dados pessoais;
LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO: Tem o direito à limitação do tratamento dos seus dados pessoais
quando:
✓ Conteste a exatidão dos dados pessoais (durante o período que permita ao Responsável pelo
tratamento verificar a sua exatidão);
✓ O tratamento for ilícito e o titular se opuser à eliminação dos dados;
✓ Os dados já não forem necessários para as finalidades de tratamento, mas sejam requeridos
pelo titular, para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo
judicial;
✓ Se tiver oposto ao tratamento no exercício do direto de oposição (até se verificar se os
interesses legítimos do Responsável pelo tratamento prevalecem ou não sobre este direito)

Sempre que tal situação ocorra, os dados pessoais só podem ser objeto de tratamento (exceto
conservação) com o consentimento do titular ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um
direito num processo judicial, defesa de direitos de outra pessoa (singular ou coletiva), ou por motivos
ponderosos de interesse público. Será informado antes de ser anulada a limitação do tratamento.
•

•

4

PORTABILIDADE: Tem o direito de receber os dados que lhe digam respeito e que nos tenha
fornecido, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática e o direito de
transmitir aqueles dados a outra entidade, quando:
✓ O tratamento se basear em consentimento do titular;
✓ O tratamento for realizado por meios automatizados;
✓ Quando tal seja tecnicamente possível, poderá ainda solicitar que os dados pessoais sejam
transmitidos diretamente entre os responsáveis pelo tratamento.
OPOSIÇÃO: Tem o direito de, em qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação
particular, se opor ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito, quando o tratamento
tenha como fundamento interesses legítimos prosseguidos pelo Responsável pelo tratamento.

Os dados deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha;
Tiver retirado o consentimento em que se baseia o tratamento e não existir outro fundamento jurídico;
Se tenha oposto ao tratamento e não existirem interesses legítimos que prevaleçam;
Os dados pessoais tenham sido tratados de forma ilícita;
Essa eliminação resulte do cumprimento de uma obrigação jurídica a que o Responsável está sujeito.
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Quando exerça o direito de oposição, cessaremos o tratamento de dados, a menos que existam razões
imperiosas e legítimas para esse tratamento, que prevaleçam sobre os direitos do titular.
Poderá requerer qualquer uma das ações acima mencionadas através da nossa página de contactos presente
no website.

8. Divulgação de informação a terceiros
Não vendemos ou comercializamos os seus dados.
No âmbito da nossa atividade, poderemos recorrer a terceiros para a prestação de determinados serviços, o
que poderá implicar o acesso, por estas entidades, a dados pessoais dos nossos utilizadores e clientes.
Quando tal sucede, tomamos todas as precauções adequadas, impondo contratualmente a estas entidades
que ponham em prática as medidas técnicas e organizacionais adequadas para obstar a qualquer tratamento
ilícito dos dados e para assegurar a sua disponibilidade, integridade e confidencialidade.
Os dados pessoais também poderão ser disponibilizados aos tribunais e às demais autoridades competentes,
no estrito cumprimento do disposto na lei, designadamente quando se revelem necessários para a resolução
de litígios relativos à faturação e para atividades relativas à proteção da segurança pública, da defesa e
segurança do Estado e à prevenção, investigação ou deteção de ilícitos criminais.

9. Segurança
Assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados é um compromisso que assumimos
para com todos os nossos clientes e utilizadores.
Nesse sentido seguimos as melhores práticas de gestão de segurança da informação, exigindo aos nossos
colaboradores o cumprimento estrito das rigorosas normas, asseguramento da segurança dos dados
pessoais que nos sejam comunicados, não podendo utilizar tais dados para quaisquer outras finalidades que
não as definidas no contrato, nem correlacioná-los com outros dados que se encontrem na sua
disponibilidade.
Alertamos para o facto de os dados que circulam na Internet não estarem totalmente protegidos contra
desvios eventuais, sendo a comunicação de senhas de acesso, passwords, códigos confidenciais e de
qualquer informação sensível efetuada sob a sua inteira responsabilidade.

10. Cookies
Utilizamos cookies neste website. Um cookie é um pequeno arquivo de texto que identifica o seu
computador no nosso servidor. Os cookies em si não identificam o utilizador individual, apenas o
computador utilizado. Os cookies não são usados para recolher informações pessoais.
Este website utiliza cookies que servem para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de
acessos ao website, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente do mesmo, eliminando a necessidade
de introduzir repetidamente as mesmas informações.
A utilização de cookies por este sítio pressuporá sempre o seu prévio consentimento.
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11. Links para websites terceiros
Os links constantes deste website podem conduzir a outros websites. Não nos responsabilizamos,
aprovamos ou por qualquer forma apoiamos ou subscrevemos o conteúdo desses websites, nem dos
websites com eles ligados ou neles referidos.

12. Alterações à política de privacidade
Reservamo-nos o direito de modificar esta política de privacidade a qualquer momento, pelo que
aconselhamos a sua consulta com regularidade.
Todas as mudanças entrarão em vigor imediatamente após sua publicação no website.
Se se opõe às mudanças na nossa política de privacidade, deverá deixar de utilizar os nossos serviços,
inclusive o website.

13. Disposições gerais
Não nos responsabilizamos por danos resultantes de vírus que possam infectar o computador ou a rede do
utilizador, ou outros bens, em virtude do acesso ao nosso website com transferência de conteúdos deste
para o computador ou rede do utilizador.

14. Contactos, dúvidas e questões
Se tiver alguma dúvida ou questão, ou se deseja atualizar, excluir ou alterar qualquer informação pessoal
que possuamos relacionada consigo, ou se tem uma preocupação sobre a maneira como lidamos com
qualquer questão de privacidade, através da nossa página de contactos presente no website, utilizando o
meio mais conveniente e acessível às suas necessidades, estabelecendo comunicação connosco através da
nossa morada, telefone ou e-mail presentes no site.
Tem ainda o direito de reclamar junto Comissão Nacional de Proteção de Dados (www.cnpd.pt).
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