POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS
A empresa Metais Jaime Dias, S.A. entende a importância da utilização dos seus dados pessoais, assim como a
privacidade dos mesmos, deste modo assume o compromisso de utilizar essa mesma informação para fins
claramente identificados e de acordo com os seus direitos de proteção de dados, em conformidade com a Lei de
Proteção de Dados Pessoais – Lei 67/98, de 26 de outubro, e demais legislação vigente nesta matéria. A presente
política da proteção de dados tem como objetivo proporcionar a todos os nossos clientes uma melhor clarificação
sobre os pontos a seguir descritos.

O que são dados pessoais?
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Quem é o responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais?
A Metais Jaime Dias, S.A. responsabiliza-se pelo tratamento de todos os dados fornecidos por si.

Qual a finalidade do tratamento dos meus dados pessoais e qual o fundamento de licitude?
Os dados por si fornecidos serão tratados:
•

Quando necessário para celebrar um contrato com o cliente/fornecedor ou proceder à sua execução;

•

Quando tenha sido dado consentimento ao tratamento dos seus dados pessoais;

•

Quando fundamental para a prestação de serviços, no âmbito do nosso negócio;

•

Quando essencial para obter um interesse legítimo e os nossos motivos para a sua utilização prevaleçam

sobre os seus direitos de proteção de dados;
•

Quando necessário para a realização de inquéritos de satisfação de clientes;

•

Quando indispensável para cumprimento das obrigações legais a que a nossa empresa se encontre sujeita;

•

Quando necessário para que possamos declarar, exercer ou defender um direito em processo judicial

contra um cliente ou fornecedor.
O cliente ou fornecedor que consinta no tratamento dos seus dados pessoais para a finalidade de realização de
inquéritos de satisfação através da análise dinâmica de perfis, pode retirar o consentimento, a qualquer altura, sem
que daí lhe advenha qualquer consequência. Registando-se a sua oposição expressa ou caso seja retirado o
consentimento, será cessado de imediato o tratamento efetuado para a finalidade em causa.

Que dados pessoais vão ser tratados?
Os dados pessoais recolhidos pela Metais Jaime Dias, S.A. para posterior tratamento são os seguintes:
⦁ Nome
⦁ Endereço de correio eletrónico
⦁ Morada
⦁ Número de Identificação Fiscal
⦁ Número de telefone

•
•
•
•

Cópia de Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade e Cartão de Contribuinte
Registo de Propriedade de Viaturas
Fichas de Caracterização de Pneus
NIB
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Como é que os meus dados pessoais vão ser tratados?
A nossa organização garante a proteção dos seus dados pessoais contra qualquer perda, destruição, alteração,
acesso ou utilização indevida ou não autorizada adotando para o efeito todas as medidas legalmente exigidas para
o efeito. Para estes efeitos, a Metais Jaime Dias, S.A. possui medidas técnicas e organizativas que visam
garantir a segurança da informação e protege-o contra quaisquer atos deliberados ou acidentais que
possam provocar a sua manipulação, destruição, perda ou utilização não autorizada. Os dados pessoais
recolhidos são tratados informaticamente, sendo garantido o rigoroso cumprimento da legislação de proteção de
dados pessoais, armazenado em bases de dados específicas, criadas para o efeito e, em situação alguma, os
dados recolhidos serão utilizados para outra finalidade que não seja aquela para a qual foram recolhidos ou dado o
consentimento por parte do titular dos dados.
Sem prejuízo do tratamento dado pela Metais Jaime Dias, S.A. aos seus dados, esta poderá ter que comunicar os
seus dados pessoais, com a finalidade do cumprimento de obrigações legais nomeadamente a entidades policiais,
judiciais, fiscais e reguladoras.
No contacto feito através do nosso site, o responsável pelo tratamento de dados é a Metais Jaime Dias, S.A.,
utilizando o mesmo a entidade IOL, com alojamento no url https://iol.pt, na qualidade de subcontratada, atuando
assim a IOL por conta e no interesse da Metais Jaime Dias, S.A. em conformidade com o disposto no RGPD,
especificamente com os artigos 45º do Capítulo IV do RGPD, relativos ao Responsável pelo tratamento e
subcontratante.

Durante quanto tempo vão ser tratados os meus dados pessoais?
Os seus dados pessoais serão conservados pelo período necessário à prestação dos serviços, respetiva faturação
e cumprimento das obrigações legais.

Como poderá aceder, retificar, atualizar, limitar, apagar, opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais,
ou remover o consentimento?
Nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, o titular dos dados tem o direito de solicitar ao
responsável pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua
retificação ou o seu apagamento (salvo quanto aos dados que são indispensáveis à prestação dos serviços ou ao
cumprimento de obrigações legais a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito). O titular dos dados tem
ainda o direito de exigir, em determinadas circunstâncias, a limitação do tratamento dos dados pessoais,
assim como tem o direito de se opor ao tratamento e o direito de portabilidade dos dados. Sem prejuízo do
disposto no RGPD, o titular dos dados pessoais poderá aceder, retificar, atualizar, limitar, apagar, opor-se ao
tratamento dos seus dados pessoais, ou remover o consentimento, diretamente ou mediante pedido por escrito,
dirigido ao respetivo Responsável pelo tratamento, através do envio de email para administracao@mjd.pt ou de
comunicação escrita para o seguinte endereço: Rua do Sanguinhal S/N, 4745-201 Guidões, Trofa.

Onde poderá colocar as suas dúvidas?
Questões, comentários e pedidos relacionados com o RGPD e os seus direitos deverão ser endereçados para
administracao@mjd.pt ou de comunicação escrita para o seguinte endereço: Rua do Sanguinhal S/N, 4745-201
Guidões, Trofa.
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