POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A proteção da sua Privacidade é um dos nossos principais objetivos.

A Vidraria Senhora das Vitórias, lda. (doravante, “VSV”) com sede social Zona industrial de
Sendim, 4610-733 Felgueiras, está permanentemente empenhada na proteção online dos seus
clientes e/ou dos utilizadores da sua plataforma informática.
O presente documento visa, assim, dar a conhecer a nossa Política de Privacidade, e, em
concreto os termos e condições em que os seus dados pessoais são tratados no âmbito da
prestação dos serviços pela VSV, para que possa dar o seu consentimento de forma livre e
esclarecida ao tratamento em causa quando tal for necessário à prestação dos serviços
subscritos, conforme resulta do nosso website.

As informações e dados pessoais por si ou a que tenhamos acesso no âmbito do registo
necessário à prestação dos diversos serviços pela VSV (fornecimento de serviços, fornecimento
materiais e de outros serviços adicionais, doravante denominados "Serviços"), serão tratadas
em conformidade com as disposições do Regulamento e com as obrigações de
confidencialidade a que todos os colaboradores da VSV estão contratual e legalmente
vinculados.

De acordo com o disposto no Regulamento, o tratamento dos dados pessoais realizado pela
VSV está sujeito aos princípios da licitude, lealdade e transparência; da limitação das
finalidades; da minimização dos dados e da exatidão; da imitação da conservação; da
integridade e confidencialidade e da responsabilidade.
1-RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO E ENCARREGADO DE PROTECÇÃO DE DADOS
PESSOAIS
O Responsável pelo tratamento dos dados pessoais foi nomeado e integra a nossa estrutura
organizativa um Encarregado de Proteção de dados pessoais (DPO) que estará disponível para
lhe prestar qualquer informação relativa ao tratamento dos seus dados pessoais pela VSV,
incluindo a lista dos nossos subcontratantes em matéria de proteção de dados pessoais.
É possível contactar o DPO enviando um email para geral@VSV.com.pt
2-DADOS PESSOAIS TRATADOS
Como tratamento de dados pessoais, entendemos nos termos que resultam expressamente do
Regulamento “uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais
ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais
como a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou

alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou
qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o
apagamento ou a destruição”. Note por favor que os dados pessoais por nós recolhidos,
dependendo das suas decisões quanto aos serviços a subscrever e ao respetivo modo de
utilização, podem integrar a seguintes categorias: indentificador como um nome; número de
identificação ou um ou mais elementos característicos da sua identidade física, fisiológica,
psicológica, económica, cultural ou social, adequados à sua identificação, de acordo com o tipo
de serviços por si subscritos (doravante apenas "Dados Pessoais").
Os dados pessoais tratados são os seguintes:
DADOS FORNECIDOS VOLUNTARIAMENTE PELO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS
Na utilização de determinados Serviços (por exemplo, subempreitadas a favor de terceiros),
poderá ser realizado o tratamento de dados pessoais de terceiros por si comunicados ao
Responsável pelo tratamento. Nesse caso, será o Responsável pelo tratamento de dados
pessoais, assumindo todas as obrigações e responsabilidades inerentes a essa qualidade nos
termos legalmente previstos, nomeadamente no que respeita ao tratamento de dados
pessoais através da utilização dos Serviços em violação da legislação aplicável em matéria de
proteção de dados pessoais. Em qualquer caso, se fornecer ou tratar os Dados Pessoais de
terceiros através da utilização do Serviço, reconhece e aceita que esse tratamento tem um
fundamento lícito, nos termos do disposto no artigo 6º do Regulamento.

3- FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
O tratamento dos dados pessoais que pretendemos realizar, com seu consentimento
específico e expresso quando necessário, tem as seguintes finalidades:
a) Permitir a prestação dos Serviços por si solicitados e a gestão subsequente incluindo a
recolha, o armazenamento e o tratamento de dados para fins de gestão operacional, técnica e
administrativa da relação comercial e contratual relacionada com a prestação dos Serviços e
com vista à realização de comunicações relacionadas com a referida relação da VSV com o
cliente;
b) Responder a pedidos de assistência ou informação, que a VSV pode receber via e-mail,
telefone ou através do formulário apropriado disponível no seu website. No que respeita a
respostas a pedidos de assistência recebidos pela VSV através do telefone, informamos que as
chamadas podem ser gravadas para que a VSV possa mostrar processou corretamente as suas
solicitações;
c) Cumprir obrigações legais, contabilísticas e tributárias;
d) Enviar comunicações de marketing direto (através do envio de comunicações eletrónicos)
relativas a serviços semelhantes aos já subscritos pelo Cliente, exceto em caso de oposição
inicial ou quanto a comunicações posteriores. Por favor note que caso se trate de pessoa
coletiva, a VSV poderá enviar comunicações eletrónicas para fins de marketing direto relativas
a bens e serviços prestados pela própria ou por empresa do mesmo Grupo, exceto se o Cliente
recusar expressamente o recebimento futuro deste tipo de comunicações e se inscrever na

lista nacional de pessoas coletivas que manifestem expressamente opor-se à receção de
comunicações não solicitadas para fins de marketing direto.

4- FUNDAMENTO DO TRATAMENTO E SUA NATUREZA OBRIGATÓRIA OU
FACULTATIVA

O fundamento legal para tratar os dados pessoais para as finalidades indicadas nos pontos a),
b) e c) da cláusula anterior é o que consta da alínea b) do n.º 1 do artigo 6º do Regulamento,
uma vez que o tratamento em causa é necessário para a prestação dos Serviços subscritos pelo
Cliente. Note por favor que o fornecimento de dados pessoais para essas finalidades é
facultativo, no entanto, o não fornecimento dos mesmos torna impossível a prestação dos
Serviços pela VSV.
A finalidade indicada no ponto d) acima traduz um tratamento legítimo de dados pessoais nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6º do Regulamento, uma vez que tal tratamento é
necessário para que a VSV possa cumprimentar obrigações legais a que está sujeita.
O tratamento de dados pessoais efetuado para fins de marketing funda-se no consentimento
expresso e inequívoco do Cliente, em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do
artigo 6º e na alínea c) do n.º 2 do artigo 22º do Regulamento. O fornecimento dos seus dados
pessoais para essa finalidade é, deste modo, opcional. Caso pretenda opor-se ao tratamento
dos seus dados pessoais para fins de marketing direto, poderá fazê-lo a qualquer momento,
através do seu painel de controlo ou através do nosso contacto de e-mail.

5- DESTINATÁRIOS DOS DADOS PESSOAIS

Os seus dados pessoais poderão ser comunicados, para as finalidades acima descritas às
seguintes entidades:
a) sujeitos que normalmente atuam como subcontratantes, ou seja: pessoas singulares ou
coletivas que prestam assistência e aconselhamento à VSV em questões contabilísticas,
administrativas, jurídicas, fiscais, financeiras e de recuperação de crédito; entidades com os
quais é necessário interagir com vista à prestação dos Serviços (por exemplo, as autoridades
de registo nacionais e estrangeiras
b) Entidades a que a VSV deva comunicar os dados pessoais em conformidade com o disposto
na legislação aplicável e/ou em resposta a solicitações de autoridades competentes,
devidamente fundamentadas para o efeito;

c) pessoas autorizadas pela VSV a tratar os dados pessoais estritamente necessários para
realizar operações relacionadas com a prestação dos Serviços, as quais estão vinculadas
contratual e/ou legalmente a deveres de confidencialidade e sigilo profissional;

d) Parceiros de negócios para os fins específicos apenas no caso de o Cliente ter prestado o seu
consentimento expresso, inequívoco e específico para o efeito. Pode pedir, por escrito, uma
lista de responsáveis por tratamento de dados com que a VSV se relaciona relativamente aos
seus dados pessoais para geral@VSV.com.pt.
6- TRANSFERÊNCIAS DOS DADOS PESSOAIS
Alguns dos seus dados pessoais são comunicados a destinatários que poderão se encontrar
fora do Espaço Económico Europeu. A VSV garante nesse caso, para todos os efeitos, que o
tratamento dos dados pessoais por esses Destinatários é efetuado em conformidade com a
legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais, e, em concreto, com o
Regulamento. Com efeito, as transferências de dados pessoais podem basear-se numa decisão
de adequação ou nas cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela Comissão Europeia. No âmbito
da prestação do serviço de registo de nomes de domínio, os dados pessoais são comunicados
às entidades indicadas na cláusula anterior. Em alguns casos, esse processamento envolve a
transferência dos dados em questão para fora do Espaço Económico Europeu. Uma vez que
essa transferência é necessária com vista à utilização do Serviço, a mesma justifica-se de
acordo com o disposto no artigo 49º (1) (b) do Regulamento.
7- CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais tratados para as finalidades indicadas serão conservados pelo período de
tempo estritamente necessário para a realização dessas mesmas finalidades.
Assim, são os seguintes os prazos de conservação dos seguintes dados pessoais do cliente:
Dados pessoais tratados para fins de marketing quando o contrato entre a VSV e os titulares
de dados pessoais já não está em vigor: esses dados podem ser conservados até o titular dos
dados revogar o consentimento prestado. Todavia, a VSV estabeleceu que deve apagá-los dois
anos após a prestação de consentimento e após a cessação do contrato de prestação de
serviços.
Dados conservados e tratados com vista à definição de perfis: De maneira geral, este tipo de
dados pessoal é conservado até ao titular dos dados revogar o consentimento prestado, a
menos que seja prestado mais esclarecimentos a este respeito pela autoridade de controlo
competente.
Dados pessoais dos clientes disponibilizados aquando da contratação: este tipo de dados
pessoais será conservado por dez anos, se respeitar a dados relativos à facturação dos serviços
e 5 anos após a cessação do contrato se a justificações da sua conservação respeitar apenas à
necessidade de a VSV se defender contra uma reivindicação legal baseada em
responsabilidade contratual ou extra-contratual.
Dados pessoais entregues à VSV, como Entidade Subcontratante, pelo cliente como Entidade
Responsável pelo Tratamento: tais dados são apagados na data da cessação do contrato.
Dados pessoais relevantes para o cumprimento de obrigações fiscais: Tais dados serão
apagados após 10 anos de conservação, nos termos da Lei Fiscal.
8- DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS
O Cliente tem o direito de solicitar à VSV, a qualquer momento, o acesso aos seus dados
pessoais, a respetiva atualização ou o seu apagamento, nos termos do disposto no

Regulamento. Tem ainda o direito de solicitar a limitação do tratamento dos seus dados
pessoais, em conformidade com o disposto no artigo 18º do Regulamento, bem como o direito
de obter os seus dados pessoais em formato estruturado, de uso comum e legível por
dispositivo automático, nos casos previstos no artigo 20º do Regulamento.
As solicitações em causa deverão ser enviadas por escrito para o endereço de e-mail
geral@vsv.com.pt.
Caso entenda que o tratamento dos seus dados pessoais viola o disposto na legislação
aplicável, poderá apresentar uma reclamação junto da autoridade de controlo competente, de
acordo com o disposto no Regulamento.
9- VIGÊNCIA
Esta política de privacidade está em vigor desde 25-05-2018. A VSV reserva-se ao direito de
modificar ou simplesmente atualizar, parcial ou integralmente o respetivo conteúdo, com vista
ao cumprimento da legislação aplicável e em vigor a cada momento. A VSV irá informá-lo
sobre essas alterações assim que as mesmas forem introduzidas e estas serão vinculativas
assim que forem publicadas no website da VSV, pelo que deverá verifica-lo periodicamente de
modo a tomar conhecimento da versão mais atualizada em cada momento da presente
Política de Privacidade e, em concreto, sobre o tratamento, dos seus dados pessoais, realizado
pela VSV.

