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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

I - Âmbito: 

A partir de 25 de maio de 2018 é aplicável em todo o espaço da União Europeia o Regulamento 

(UE) 2016/679 (“Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais”).  

 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais introduz alterações muito significativas no 

que diz respeito ao reforço dos direitos dos titulares dos dados pessoais e no que diz respeito às 

medidas que devem ser adotadas pelas empresas e entidades públicas para proteção dos dados 

pessoais. 

 

O presente documento explicita, de forma geral, os termos em que a DISDIS – Materiais de 

Construção, Lda., (doravante referida como DISDIS, Lda.), com o NIPC 507 207 777, com sede na 

Rua António Figueiredo nº 1342, 3750-402 Espinhel – Águeda recolhe, utiliza e procede ao 

tratamento dos dados pessoais que nos são facultados. 

 

O respeito pelos direitos dos nossos utilizadores é uma prioridade para a nossa empresa. Nessa 

medida, e em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, a DISDIS, 

Lda. assume o compromisso de proteger a privacidade da informação pessoal que lhe é 

facultada bem como o cumprimento de boas práticas de privacidade e segurança de informação 

que são componentes integrantes dos nossos serviços, da gestão da qualidade do serviço e 

controlo da empresa. 

 

II – A quem recolhemos dados:  

No exercício da sua atividade a DISDIS, Lda. procede à recolha e tratamento de dados pessoais 

de: 

1. Clientes; 

2. Colaboradores(as); 

3. Candidatos(as); 

4. Fornecedores; 

5. Parceiros. 
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III – Que dados são recolhidos:  

a) Geral:  

A informação recolhida é determinada pela natureza do fornecimento e/ou do serviço solicitado 

e será conservada apenas durante o período de tempo necessário para assegurar a finalidade a 

que se destinam.  

 

Dependendo da categoria, acima referida, em que se insere e ainda da natureza do 

fornecimento/serviço, a DISDIS, Lda. pode recolher as seguintes categorias de dados pessoais: 

 Nome; 

 Morada; 

 Números de identificação;  

 Contactos telefónicos; 

 E-mail; 

 Cargos; 

 Entidades bancárias com quem trabalha; 

 E outros que sejam voluntariamente fornecidos.  

 

b) Website:  

A DISDIS, Lda. apenas recolhe os dados fornecidos voluntariamente pelos titulares, pelo 

preenchimento de formulários online ou de acordo com o consentimento prestado nas 

preferências de cookies quando acede ao nosso website pela primeira vez. 

 

c) Cookies:  

Cookies são pequenas etiquetas de software que são armazenadas no seu dispositivo de acesso 

(computador, smartphone ou tablet) através do browser quando visita um website ou quando 

utiliza serviços online e que permitem lembrar as ações ou preferências do utilizador por um 

período de tempo.  

 

Utilizamos cookies para melhorar a experiência do utilizador, personalizar conteúdo e anúncios, 

fornecer funcionalidades de redes sociais e analisar o tráfego nos websites.  

 

d) Videovigilância: 

As instalações da DISDIS, Lda. dispõe de um sistema de videovigilância, devidamente sinalizado, 

sendo que as gravações de imagem obtidas são conservadas em registo codificado, em sala de 
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acesso restrito. O tratamento de imagens é feito internamente apenas tem acesso a pessoa 

responsável por esse tratamento, não sendo a mesma tratada por qualquer serviço externo.  

  

IV - Qual a finalidade de recolha dos dados?  

Dependendo do tipo de relação que tem com a nossa empresa os seus dados serão recolhidos 

com diferentes finalidades, designadamente:  

 Entrar em contacto para responder e efetuar pedidos; 

 Proceder a entregas e encomendas; 

 Gestão e administração de contas e condições de pagamento; 

 Para efeitos estatísticos e de verificação de tendências para melhorar, otimizar e 

expandir as nossas atividades; 

 Para dar cumprimento às obrigações contabilísticas, legais e fiscais; 

 Envio de comunicações com produtos e oportunidades relacionadas com estes, novos 

preços e outras informações sobre produtos e serviços por nós prestados podendo 

inclusive enviar peças de comunicação de marketing; 

 Para formalização de relações contratuais, processos de recrutamento e de 

processamento de salários;  

 Para realização de análises, para uso exclusivamente interno, com base na informação 

relacionada com as suas compras de forma a identificar cadências de consumo para que 

possa de forma eficiente ajustar os seus produtos e serviços às necessidades dos 

consumidores. 

 

V – Responsável pelo tratamento dos dados? 

A entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a DISDIS – Materiais de 

Construção, Lda. com o NIPC 507 207 777, com sede na Rua António Figueiredo nº 1342, 3750-

402 Espinhel – Águeda. 

 

VI – Como é que os dados são tratados e qual o tempo de conservação? 

A DISDIS, Lda. compromete-se, a cumprir o disposto na Lei de Proteção de Dados Pessoais, bem 

como na demais legislação aplicável, designadamente a não copiar, reproduzir, adaptar, 

modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma 

colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenham tido acesso ou que lhes sejam 

transmitidos sem que para tal tenham sido expressamente autorizadas, comprometendo-se a 
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utilizá-los exclusivamente para as finalidades determinantes da recolha, abstendo-se de 

qualquer uso fora do contexto, quer em benefício próprio, quer de terceiros. 

 

Estamos empenhados em proceder ao tratamento dos seus dados de forma leal e transparente, 

garantindo confidencialidade e segurança quanto às informações que recolhe, de acordo com a 

legislação em vigor e apenas serão utilizados para a elaboração de documentação contratual, 

judicial e fiscalmente relevantes, sendo por isso conservados pelo o período fiscalmente 

determinado para o cumprimento da legislação e outras obrigações legais. 

 

Os referidos dados poderão ainda ser conservados para efeitos de análise histórica ou fins 

estatísticos, sem limite temporal, podendo eventualmente ser anonimizados, pseudonimizados 

ou cifrados de forma a deixarem de revestir a natureza de dados pessoais para os efeitos da lei. 

 

VI – Quais os direitos dos titulares dos dados recolhidos? 

Ao disponibilizar os seus dados pessoais à DISDIS, Lda. o utilizador reconhece e consente que os 

mesmos sejam processados de acordo com os termos desta Declaração de Privacidade e 

Tratamento de Dados Pessoais.  

 

No entanto pode, a todo o tempo, retirar tal consentimento, bastando para o efeito fazer-nos 

chegar o seu pedido através do e-mail disdis@disdis.pt ou por carta para a morada Rua António 

Figueiredo nº 1342, 3750-402 Espinhel (Águeda) Portugal.  

 

Garantimos-lhe, ainda, o direito de acesso aos dados que lhe digam diretamente respeito, 

podendo solicitar a sua retificação, a sua portabilidade (se tecnicamente possível), o seu 

apagamento, a limitação no seu tratamento ou o direito de se opor ao seu tratamento, bastando 

apenas que nos contacte pelos meios acima referidos. 

 

O(s) seu(s) pedido(s) deve(m) definir claramente quais os dados pessoais a que se refere. Para 

sua proteção, só trataremos os pedidos relacionados com os seus dados pessoais associados ao 

e-mail específico que utilizou para nos enviar o pedido e podemos solicitar-lhe que faça prova 

da sua identidade antes de realizar o seu pedido.  

 


