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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Tendo em conta o Regulamento Europeu de Proteção de Dados (Regulamento (EU) 2016/679
de 27/04/2016) (RGPD) da União Europeia aprovado em 2016 e que começou a produzir efeitos
no dia 25 de maio de 2018, a Tecofix encontra-se a cumprir com os termos do mesmo.

O que são Dados Pessoais?
Dados pessoais são informações relativas a uma pessoa singular identificada ou identificável; é
considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em
especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação,
dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da
identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular.

Que Dados Pessoais recolhemos e como os utilizamos?
A recolha de dados pessoais de pessoas coletivas é limitada aos dados necessários para fins legítimos e
legais, como é o caso da relação comercial estabelecida. Caso sejam recolhidos Dados Pessoais de
pessoas singulares, é solicitada a sua permissão expressa antes de qualquer processamento, bem como
a informação dos fins a que se destinam.

Como protegemos os Dados Pessoais?
São tomadas as medidas de segurança apropriadas para proteger seus dados pessoais e também
exigimos às entidades subcontratantes o mesmo tratamento.
Garantimos, ainda, que os dados pessoais recolhidos, em suporte físico ou digital, e qualquer que seja a
sua natureza, são tratados de forma responsável, através de políticas e medidas adequadas em ordem a
evitar acessos e utilizações indevidas ou eventuais intrusões, minimizando riscos e contribuindo para a
segurança dos mesmos.
Não fornecemos ou cedemos dados pessoais a terceiros, exceto para efeitos de cumprimento de
obrigações legais devidamente enquadradas.

Que direitos pode exercer?
A Tecofix respeita todos os direitos à informação, retificação, esquecimento, oposição, limitação do
tratamento, portabilidade, oposição e acesso, mediante solicitação por escrito, através do e-mail
info@tecofix.pt.
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