Política de Privacidade e Termos de Utilização do Site

A Empresa Comapla – Comércio de Madeiras e seus derivados, Lda, contribuinte nº
501385576 com sede na Estrada Nacional nº 9 – 2715-777 Terrugem, vem por este meio
informar que respeita a privacidade dos seus clientes, fornecedores e visitantes do site
www.comapla.pt e empreende todos os cuidados para proteger as respetivas
informações.
Esta política de privacidade, consiste em prestar as informações que recolhemos e da
forma como a pudemos utilizar, bem como das normas de segurança adotadas para
proteger a sua identidade e dados pessoais.

1.DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES E FORNECEDORES
1. A empresa Comapla – Comércio de Madeiras e seus Derivados, Lda recolhe, utiliza
e conserva, dados pessoais fornecidos pelos clientes e fornecedores, nos termos
permitidos pela legislação aplicável, de forma adequada à execução da relação
contratual com os mesmos e para utilização e faturação dos serviços.
2. O cliente/fornecedor, no âmbito da relação contratual, comercial e ainda no
interesse legitimo e de prossecução da atividade do aqui responsável pelo
tratamento, autorizam a introdução dos seus dados pessoais num ficheiro da
empresa, para o seu tratamento no âmbito da finalidade deste contrato, ainda para
fins de marketing, comerciais ou outros, inquéritos de satisfação de clientes e
informar sobre os produtos e serviços da empresa.
3. O cliente/fornecedor deverá notificar a empresa Comapla – Comércio de
Madeiras e seus Derivados, Lda imediatamente, caso se verifiquem modificações
nos dados pessoais que afetem a relação contratual e ou a faturação dos serviços.
4.Os dados necessários para a execução do contrato e ou faturação dos serviços
poderão ser armazenados e utilizados pela empresa Comapla – Comércio de
Madeiras e seus Derivados, Lda mesmo após o fim do processo ou contrato, nos
termos legais e até se completar a faturação e ou obrigações legais decorrentes da
relação comercial e ou contratual.

2.DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS NO NOSSO SITE

QUE TIPO DE INFORMAÇÕES RECOLHEMOS:

Podem ser solicitadas informações pessoais, como o seu nome e o seu endereço de
correio eletrónico, etc.
As informações supra podem ser solicitadas quando preenche o formulário de contato
quer como trabalhador, candidato a emprego, cliente, fornecedor, visitante e ou quando
recebe ou envia mensagens de correio eletrónico.

UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS VISITANTES:

Todas as informações pessoais que obtemos serão registadas, utilizadas e protegidas
em conformidade com legislação comunitária vigente em matéria de proteção de dados
e com esta política de privacidade.
As informações recolhidas, têm como finalidade o envio de informações/divulgações
por correio eletrónico acerca dos nossos produtos e serviços.
O envio das informações apenas ocorre, quando o titular dos dados, tiver
expressamente optado por receber mensagens de correio eletrónico da empresa
Comapla, Lda. Caso não pretenda receber mais mensagens de correio eletrónico, entre
em contato connosco através do email ou carta para a nossa morada.

PROTECÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS VISITANTES

As informações que nos fornece ao visitar o nosso Web site, estão protegidas no âmbito
da implementação das várias medidas de segurança, nomeadamente através de acesso
condicionado, e da salvaguarda de confidencialidade das informações.
Alertamos, contudo, que ao fornecer informações pessoais online, existe um risco de
terceiros poderem intercetar e utilizar estas informações, pelo que em termos de
segurança de quaisquer informações que divulgue online, fá-lo-á por sua conta e risco.

RESPONSABILIDADE DOS VISITANTES:

O visitante assegura que tem mais de 13 anos e que os dados que faculta são
verdadeiros, completos e atualizados. Para o efeito, o visitante é responsável pela
veracidade de todos os dados que comunica e mantém a informação facultada
convenientemente atualizada, de modo a corresponder à sua situação real.
Assegura que informa eventuais terceiros cujo dado faculte, acerca dos aspetos
abordados no presente documento. Assegura ainda que obteve a autorização desses
terceiros para facultar os respetivos dados à Comapla para os fins indicados.

É responsável pelas informações falsas ou inexatas que faculte através do sítio Web e
pelas perdas e danos, diretos ou indiretos, que estas causem à Comapla ou a terceiros.

RECTIFICAÇÃO, ELIMINAÇÃO, MODIFICAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS

Caso pretenda, poderá cancelar a sua utilização em qualquer altura e pode optar por
não receber quaisquer mensagens de correio eletrónico, e pode optar por eliminar todas
as suas informações pessoais da nossa base de dados.
Se pretender pode também modificar as suas informações pessoais.
O utilizador pode exercer os seus direitos, mediante o seguinte mail – rgpd@comapla.pt
ou então mediante envio de pedido escrito para a seguinte morada:
Estrada Nacional nº 9 – Km 24,200
2715-777 Terrugem
NOSSO CONTATO

Se tiver quaisquer perguntas ou comentários relativamente ao nosso Website e/ou à
nossa política de privacidade, escreva-nos para o endereço presente no nosso website.

CONSENTIMENTO DO TITULAR DOS DADOS

Ao utilizar o nosso website confirma que aceita os termos desta política de privacidade,
assim como os nossos termos e condições. Caso não esteja de acordo, solicita-se que
não nos forneça informações pessoais e cesse a utilização do website.

DIREITO DO TITULAR DOS DADOS AO ACESSO ÀS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

O titular dos dados tem o direito de receber uma cópia das suas informações pessoais
em nosso poder. A empresa reserva-se o direito de cobrar uma pequena taxa (valor a
definir) para custos administrativos e informáticos de qualquer pedido efetuado.

