POLÍTICA DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
A presente Política de Privacidade e dos Dados Pessoais descreve como a ECO-PARTNER - CONSULTORIA
E PROJECTOS AMBIENTAIS, S.A. recolhe, usa e protege a informação pessoal que lhe é fornecida e que
recolhe, para os fins estritamente necessários à finalidade. Ao referirmo-nos a Dados Pessoais isto
significa qualquer informação ou opinião, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável,
direta ou indiretamente.
O Responsável pelo Tratamento é a ECO-PARTNER - CONSULTORIA E PROJECTOS AMBIENTAIS, S.A., com
sede no Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro, Quinta dos Estrangeiros – Bloco II, Arm. 99, 2665- 602
Venda do Pinheiro, com o capital social de 50.000,00€, matriculada na Conservatória do Registo
Predial/Comercial de Mafra, NIPC 506230880 (“Eco-Partner”).
A Eco-Partner está empenhada em continuar a promover a proteção da privacidade e dos dados pessoais
no modo como a informação pessoal é tratada. Consequentemente, agimos eticamente e de acordo com
a legislação portuguesa e da União Europeia em vigor.
No âmbito do tratamento de Dados Pessoais, assumimos os seguintes compromissos:


Proceder ao tratamento de dados de forma lícita, leal e transparente, recolhendo apenas a
informação necessária e pertinente à finalidade;



Permitir ao titular dos dados o acesso e correção das informações sobre si registadas, transmitindoas em linguagem clara e rigorosamente correspondente ao conteúdo do registo;



Não utilizar os dados recolhidos para finalidade incompatível com a da recolha;



Manter os dados exatos e, se necessário, atuais;



Assegurar o consentimento expresso do titular dos dados, sempre que tal for exigido;



Garantir, gratuitamente, o direito de oposição ao uso dos dados utilizados e ao seu apagamento,
quando requerido pelo titular e legalmente permitido;



Assegurar sistemas de segurança que impeçam a consulta, modificação, destruição ou
acrescentamento dos dados por pessoa não autorizada a fazê-lo e que permitam detetar desvios de
informação, intencionais ou não;



Respeitar o sigilo profissional em relação aos dados tratados;



Destruir os dados decorrido o prazo de conservação autorizado;



Caso ocorra violação de Dados Pessoais, que seja suscetível de implicar um elevado risco para os
direitos e liberdades, informar os titulares dos respetivos dados, em tempo útil.
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