POLITICA DE PROTECÇÃO DE DADOS
25/05/2018

A Carpintaria Senhora da Paz preocupa-se com a proteção, tratamento e livre circulação dos
dados pessoais das pessoas singulares e por isso mesmo gostaria de lhe dar a conhecer como
tratamos os seus dados pessoais, seja num âmbito de cliente, fornecedor ou parceiro.
Para o assegurar a CARPINTARIA SENHORA DA PAZ efetuou um levantamento aos dados
pessoais que circulam na empresa, para de seguida estabelecer a estratégia mais adaptada
para o tratamento dos mesmos dados, tendo em consideração as melhores práticas
disponíveis.
No seguimento desse levantamento foi verificado que a nossa estratégia passará pelas
seguintes atividades:






Criação de uma politica de proteção de dados a divulgar na internet,
Criação de um código de conduta dos colaboradores perante entidades externas,
documentado no Regulamento interno da carpintaria,
Criação de um regulamento de trabalho, a integrar no contrato de trabalho (interno)
Análise da segurança dos dados em termos de backup (sua existência, localização, etc),
antivírus, firewall, encriptação de dados, etc.
Minimização de dados solicitados aos colaboradores.

Que direitos tem o titular dos dados?
Direito de informação: Direito que lhe sejam fornecidos determinada informação, de acordo
com o regulamento
Direito de acesso: O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a
confirmação de que os dados pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento
e, se for esse o caso, o direito de aceder aos seus dados pessoais e algumas informações (artigo
15)
Direito de retificação: O titular tem o direito de obter, sem demora injustificada, do
responsável pelo tratamento a retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito
Direito ao apagamento: O titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o
apagamento dos seus dados pessoais, sem demora injustificada, e este tem a obrigação de
apagar os dados pessoais
Direito á limitação do tratamento: O titular dos dados tem o direito de obter do responsável
pelo tratamento a limitação do tratamento, se se aplicar uma das seguintes situações:
referidas no artigo 18.
Direito á portabilidade: O titular dos dados tem o direito de receber os dados pessoais que lhe
digam respeito e que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento, num formato
estruturado
Direito de retirar consentimento: o titular dos dados pode retirar o consentimento a qualquer
momento, sem comprometer a licitude dos tratamentos feitos até à data.
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Direito de oposição: O titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer momento, por
motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe
digam respeito
Direito de reclamar:
Pode ser apresentada reclamação, de ilicitude de tratamento dos dados, para a Comissão de
Proteção de Dados.

Como exercer os seus direitos:
Contactando o responsável pelo tratamento de dados pessoais – Miguel António Silva Sousa
(sócio-gerente) – Carpintaria Senhora da Paz, Unipessoal, Lda , com sede na Rua Parque
Industrial Monte de Rabadas, nº 125 – Prozelo-Amares, cujo email de contacto é o
senhora.dapaz@hotmail.com.

2/2

