Política de Privacidade e Termos de Uso
RGPD – Regulamento Geral de proteções de dados

Chaves&Companhia entende que a utilização dos dados pessoais e de empresa em seu poder
requerem a máxima confiança de quem os disponibiliza.
Como é do conhecimento geral, entrou em vigor no dia 25 de Maio de 2018 um novo regulamento
Geral de proteção de dados (RGPD) a que estão sujeitos todos os estados membros da união
europeia.
Chaves&Companhia quer estar dentro da legalidade e informa a todos os seus utilizadores e clientes
que atribui a este tema a máxima importância e a garantia de uma total segurança. Privacidade,
confidencialidade e transparência são os pilares pela qual pretende serem orientados todos os dados
pessoais e de empresa detidos por esta marca.

Quem é Chaves & Companhia?
Chaves&Companhia marca registada de propriedade de Jorge Almas, Unipessoal, Lda., tem como
atividade a representação de marcas e empresas, funciona como uma ferramenta de ajuda na sua
atividade comercial, na promoção, divulgação de atividades, informativos, formação dentro de cada
marca e empresa representada.
Marcas referidas são as demonstradas no seu espaço na WEB www.chavesecompanhia.com .

Responsabilidades de tratamento de dados
Chaves&Companhia é responsável pelos dados pessoais dos seus clientes e/ou potenciais clientes
que mantenham relacionamento comercial e de livre vontade forneçam os seus dados para os fins a
que se destinam.
A garantia de confidencialidade é seu propósito, mas tem o dever de informar que relativo a dados
fornecidos a empresas que representa por motivo de relacionamento e acordo comercial entre as
partes, a responsabilidade da politica d privacidade de cada empresa fica ao abrigo das próprias,
motivo que liberta a responsabilidade da marca Chaves&Companhia de quaisquer danos causados
por uma destas empresas, valendo o direito de cada pessoa individual ou coletiva de pedir a anulação
dos dados à guarda de uma dessas empresas.

Como recolhemos os seus dados pessoais
•
•

Por preenchimento de formulário, fichas de inscrição, dados fornecidos para faturação ou
outras formas de comum acordo e consentidas por ambas as partes.
Ao adquirir um dos produtos ou utilizar um dos serviços de uma das marcas comerciais
representadas pela marca Chaves&Companhia.

Qual a finalidade dos dados recolhidos
Os seus dados pessoais serão recolhidos e utilizados para fins de Marketing, comunicação e
informação de produtos, funciona como uma ferramenta de ajuda na atividade comercial, na
promoção, divulgação de atividades e informativos, formação dentro de cada marca e empresa
representada.
Marcas referidas são as demonstradas no seu espaço na WEB www.chavesecompanhia.com .

Com quem pode partilhar os seus dados pessoais sem perda da privacidade
Chaves&Companhia tem como missão representar e divulgar a marcas e empresas que representa
em condições comerciais. Neste âmbito, os dados pessoais e coletivos podem ser cedidos a empresas
com quem mantenham contacto comercial.
Chaves&Companhia compromete-se a nunca divulgar os dados à sua guarda para outros fins que não
os mencionados.

Como alterar ou retirar o seu consentimento
Em qualquer momento, pode alterar ou retirar o seu consentimento, com efeitos para o futuro.
Após retirado a autorização de consentimento deixará de ser contactado e de receber comunicações
para as finalidades descritas nesta Política de Privacidade.
Para retirar as suas declarações de consentimento submetidas a Chaves&Companhia basta enviar
uma declaração e intensão de remover através de um dos endereços de e-mail disponíveis ou num
dos vários informativos, newsletter, promoções … onde consta sempre um espaço para exercer o seu
direito de remover da lista de e-mails.

Como pode alterar ou reiterar o seu consentimento
Através de formulário, ou a pedido através de um dos e-mails com o consentimento de uso dos seus
dados de pessoa individual ou coletiva.
Sobre este assunto fica à responsabilidade de Chaves&Companhia aceitar a alteração do estado.

Em caso de dúvida ou querer exerce os seus direitos
Se surgir alguma questão relacionada com a utilização dos seus dados pessoais deverá contactar a
marca Chaves&Companhia através de um dos contatos aqui mencionados.
Pode ainda pedir que lhe disponibilizemos:
• Informação adicional sobre a utilização que fazemos dos seus dados pessoais;
• Que lhe facultemos uma cópia dos dados pessoais que nos forneceu;

•
•
•
•
•

Forneçamos os dados pessoais que nos forneceu entregues a uma empresa com quem
mantenham ou mantiveram relacionamento comercial;
Fica a nosso cargo:
Atualizar quaisquer incorreções nos dados pessoais que conservamos;
Apagar os dados pessoais cuja utilização deixou de ser legitima ou útil;
limitar a forma como utilizamos os seus dados pessoais

Caso esteja insatisfeito com a nossa utilização dos seus dados pessoais ou com a nossa resposta após
o exercício de algum destes direitos, tem o direito de apresentar reclamação junto da autoridade de
controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD | Rua de São Bento, n.º 148, 3º, 1200821 Lisboa | Tel: 351 213928400 | Fax: +351 213976832 | e-mail: geral@cnpd.pt).
Chaves&Companhia –
Para mais informações ou duvidas sobre como tratamos os seus dados pessoais ou de empresa,
não hesite em entrar em contato através de um dos e-mails:
geral@chavesecompanhia.com
Jorge.almas@sapo.pt
Jorge.abus@sapo.pt
Jorge.falagueira@sapo.pt
Jorge.almas@lusochav.pt
Contato: (00351) 96 4029 100 – Jorge Almas

Nota: esta informação é relativa somente a regras de Chaves&Companhia acerca do seu
entendimento do RGPD e não serve de regra ou lei, devendo cada utilizador buscar informação mais
avançada da lei em vigor acerca deste tema em https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm

