Política de privacidade e RGPD
A Eureka Plast – Comercio de Matérias Plásticas, S.A., está empenhada em proteger e
respeitar a privacidade dos titulares dos dados pessoais nos termos e para os efeitos previstos
na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, e no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
A Organização assume o compromisso da análise regular dos riscos para os titulares dos
dados pessoais, implementando as salvaguardas técnicas e organizacionais adequadas e
garante a resposta aos direitos dos titulares dos dados pessoais à guarda da Organização. No
âmbito do seu site assegura aos seus utilizadores privacidade e segurança nos dados
facultados para os vários serviços disponibilizados.
Em seguida, apresentamos as práticas de tratamento de informação que adotámos, incluindo a
forma como a informação é recolhida, como é usada e com quem é partilhada.
Assumimos para com os utilizadores do site os seguintes compromissos:
•

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

•

Permitir ao titular dos dados o acesso e correção das informações sobre si registadas,
transmitindo-as 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 eliminação dos dados utilizados quando requerida
pelo titular;

•

Ter sistemas de segurança que impeçam a consulta, modificação, destruição ou adição
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;

•

Não realizar interconexão de dados pessoais, salvo autorização legal ou autorização
da CNPD.

Em geral, o site pode ser visitado sem que seja necessário revelar qualquer informação
pessoal.
A recolha de dados de identificação do utilizador será sempre efetuada através do
preenchimento de um formulário de registo online e ocorrerá de acordo com as mais estritas
regras de segurança, fazendo uso do protocolo de encriptação SSL.
Sempre que os titulares dos dados pessoais dão o seu consentimento livre para o efeito de
comunicação direta (notícias, eventos, newsletters), a Organização preserva os dados
durante 10 anos ou até comunicação de remoção do consentimento via email para
dpo@eurekaplast.com com o assunto “Remover”.

Podemos recolher, adicionalmente, dados sobre as visitas ao nosso site e os recursos que são
consultados, usando cookies, conforme política de cookies.
Estamos empenhados em garantir a confidencialidade e a integridade da informação que
possuímos e em agir em conformidade com a legislação de proteção de dados pessoais
aplicável em Portugal e na União Europeia.
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