DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
DAS EMPRESAS
CONTIMETRA INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS, Lda. (NIPC 500074216), CONTIMETRA
INSTALAÇÕES MECÂNICAS, Lda. (NIPC 500637954) e SISTIMETRA SISTEMAS E MEDIDAS
INDUSTRIAIS, Lda. (NIPC 501434534)

Esta declaração tem como objectivo esclarecer quais os dados pessoais que recolhemos na
interacção dos utilizadores com o nosso site, e o modo como efectuamos o seu tratamento.
A CONTIMETRA INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS, Lda. (NIPC 500074216), CONTIMETRA
INSTALAÇÕES MECÂNICAS, Lda. (NIPC 500637954) e SISTIMETRA SISTEMAS E MEDIDAS
INDUSTRIAIS, Lda. (NIPC 501434534), doravante designados Contimetra/Sistimetra, respeitam
o direito de privacidade dos Titulares de dados/utilizadores comprometendo-se a:
1. Assegurar o respeito pelos princípios da licitude, lealdade, transparência, finalidade,
minimização, necessidade, proporcionalidade e exatidão.
2. Garantir que qualquer tratamento de dados pessoais será feito na medida do adequado,
pertinente e limitado ao que for necessário.
3. Assegurar que qualquer tratamento de dados pessoais será feito de acordo com as
finalidades para as quais os mesmos foram recolhidos.
4. Assegurar, aquando da recolha de dados pessoais, que o titular dos dados seja
informado sobre:
i. Os contatos do Encarregado da Proteção de Dados;
ii. As finalidades do tratamento a que os dados se destinam;
iii. O fundamento jurídico para o tratamento;
iv. Os interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou de terceiro,
quando aplicável;
v. Informar da autoridade de controlo para efeitos de reclamação;
5. Os destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais, se existir.
6. A intenção de transferência de dados pessoais para um país terceiro ou uma organização
internacional, nos termos do RGPD, se aplicável.
7. O prazo de conservação dos dados ou, se não for possível, os critérios usados para a
definição do mesmo;
8. O direito à retificação ou apagamento dos dados, à limitação do tratamento ou
oposição;
9. O direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo;
10. A existência de decisões automatizadas, se aplicável.
11. A intenção de tratamento posterior dos dados pessoais para um fim que não seja aquele
para o qual os dados pessoais foram obtidos, quando aplicável.
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12. Garantir a segurança dos dados pessoais que lhe sejam transmitidos e assegurar que as
pessoas autorizadas a tratar os respetivos dados estão/estarão sujeitas a deveres de
confidencialidade, com as respetivas consequências legais.

Todos os Titulares de dados/Utilizadores podem através do preenchimento de um formulário
online no campo “Formulários” situado de forma visível no nosso site, aceder e retificar os seus
dados pessoais, limitar ou opor o seu tratamento, pedir o seu apagamento, ou apresentar
reclamação ao responsável pela proteção dos dados, não limitando contudo o direito de
reclamação a uma autoridade de controlo.
Quaisquer dados pessoais que nos sejam fornecidos serão tratados com as garantias de
segurança e confidencialidade, exigidas pela Lei Nº67/98, de 26 de Outubro (Lei da Protecção
de dados pessoais), e de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de Abril de 2016 do
Parlamento Europeu e do Conselho (Regulamento Geral de Protecção de dados).

1- RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A Contimetra/Sistimetra não recolhem os dados pessoais dos Titulares de dados/utilizadores
neste site, a menos que estes livre e voluntariamente os forneçam.
Qualquer informação que os Titulares de dados/utilizadores nos forneçam por esta via será
apenas utilizada pela Contimetra/Sistimetra para as finalidades a seguir descritas:




Envio de Informações de Produtos/Serviços;
Envio de informações Comerciais;
Envio da nossa Newsletter;

Na prossecução do legítimo interesse do responsável pelo tratamento e proteção dos dados, de
acordo com o Art.6º nº1 alínea f) do RGPD.

2- RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA
O nosso website utiliza cookies que facilitam a navegação, o registo e recolha de dados
estatísticos, tais como:




O endereço de IP (Internet Protocol) do visitante;
O tipo de navegador de internet (Browser) utilizado pelo visitante do site e o respetivo
sistema operativo;
As páginas visitadas no site e os documentos descarregados;

De acordo com o legítimo interesse do responsável pelo tratamento e proteção dos dados estas
informações serão única e exclusivamente para tratamento estatístico interno da
Contimetra/Sistimetra não sendo divulgadas a terceiros.
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3- PERIODO DE RETENSÃO DE DADOS
Os dados recolhidos serão mantidos e tratados de acordo com os prazos e obrigações legais e
pelo tempo necessário para efeitos do legítimo interesse, tendo o titular dos dados ao seu
dispor os mecanismos para a qualquer momento se opor ao tratamento dos mesmos.
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