
Política de Privacidade e Protecção de Dados

1. Introdução

Álvaro Covelo e Pinto, Lda., com sede na Rua Almirante Reis, 294, 2830-412 Coina Barreiro, 
com o único de Matricula e NIPC (número identifcação pessoa colectiva)  501 801 545, encontra-
se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Barreiro sob o número 501 801 545 e 
com capital social de 1.500.000,00 EUR (Um Milhão e Quinhentos mil Euros).

Álvaro Covelo e Pinto, Lda., no âmbito da sua atividade comercial, necessita de recolher alguns 
dados pessoais dos seus clientes, no entanto, respeita o direito à privacidade e não recolhe  
qualquer informação pessoal sem o prévio consentimento dos seus clientes.

De acordo com o Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD) [Regulamento (EU) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016] e a Legislação Nacional 
aplicável, a empresa Álvaro Covelo e Pinto, Lda., garante que em todas as etapas da sua 
actividade, foram tomadas medidas de segurança de índole técnica e organizacional, e a 
privacidade dos dados pessoais fornecidos pelos seus Clientes, limitam-se à recolha dos dados 
estritamente necessários para a prestação de um serviço de qualidade.

2. Defnições

Esta declaração de protecção de dados baseia-se nos termos utilizados pelo legislador europeu 
para a adopção do Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD). A nossa declaração de 
protecção de dados deve ser legível e compreensível para o público em geral, bem como para os 
nossos clientes e parceiros de negócios. Para garantir isso, gostaríamos de começar por explicar 
a terminologia utilizada.

Nesta declaração de protecção de dados, podem ser usamos, os seguintes termos:

a) Dados pessoais
Dados pessoais signifca qualquer informação relacionada com uma pessoa singular identifcada 
ou identifcável (“titular dos dados”). Uma pessoa singular identifcável é aquela que pode ser 
identifcada, directa ou indirectamente, em particular por referência a um identifcador como um 
nome, um número de identifcação, dados de localização, um identifcador on-line, ou a um ou 
mais factores específcos da identidade física, fsiológica, genética, mental, económica, cultural,  
ou social dessa pessoa natural.

b) Titular dos dados
O titular dos dados é qualquer pessoa singular identifcada ou identifcável, cujos dados pessoais 
são tratados pelo controlador responsável pelo tratamento.

c) Tratamento
O tratamento é qualquer operação ou conjunto de operações que seja executada em dados 
pessoais ou em conjuntos de dados pessoais (seja ou não por meios automatizados), como a 
colecta, gravação, organização, estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, 
recuperação, consulta, uso, divulgação por transmissão, divulgação ou disponibilização, 
alinhamento ou combinação, restrição, apagamento, ou destruição.

d) Restrição de tratamento
A restrição do tratamento é a marcação de dados pessoais armazenados com o objectivo de 
limitar o seu tratamento no futuro.

e) Perflamento
O perflamento signifca qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais 
consistindo na utilização de dados pessoais para avaliar certos aspectos pessoais relacionados 
com uma pessoa singular, em particular para analisar ou prever aspectos relativos ao 
desempenho dessa pessoa no trabalho, situação económica, saúde, preferências pessoais, 
interesses, confabilidade, comportamento, localização, ou movimentos.

f) Pseudonimização
A pseudonimização é o tratamento de dados pessoais de tal forma que os dados pessoais não  
possam mais ser atribuídos a um titular de dados específco sem recorrer a informações 
suplementares, desde que essas informações suplementares sejam mantidas separadamente e 
estejam sujeitas a medidas técnicas e organizacionais para garantir que os dados pessoais não 
possam ser atribuídos a uma pessoa singular identifcada ou identifcável.

g) Controlador de Dados ou Controlador ou Controlador responsável pelo tratamento
Controlador de Dados ou Controlador ou Controlador responsável pelo tratamento é a pessoa 
singular ou jurídica, autoridade pública, agência ou outro órgão que (sozinho ou em conjunto com 
outros) determina os propósitos e meios de tratamento de dados pessoais. Quando os fns e os 
meios de tal tratamento são determinados pela legislação da União ou do Estado-Membro, o 
controlador ou os critérios específcos para a sua nomeação podem ser indicados pela legislação 
da União ou do Estado-Membro.

h) Processador de Dados ou Processador ou Subcontratante
Processador de Dados ou Processador ou Subcontratante é uma pessoa singular ou jurídica,  
autoridade pública, agência, ou outro órgão que trata dados pessoais em nome do controlador.

i) Destinatário
O destinatário é uma pessoa singular ou jurídica, uma autoridade pública, uma agência, ou outro  
órgão, à qual os dados pessoais são divulgados, seja ela terceiro ou não. No entanto, as  
autoridades públicas que podem receber dados pessoais no âmbito de um inquérito específco em 
conformidade com a legislação da União ou dos Estados-Membros não devem ser consideradas 
como destinatárias; o tratamento desses dados por essas autoridades públicas deve estar em 
conformidade com as regras de protecção de dados aplicáveis de acordo com os fns do 
tratamento.

j) Terceiro
O terceiro é uma pessoa singular ou jurídica, uma autoridade pública, uma agência, ou outro 
organismo que não o titular dos dados, o controlador, o processador, e as pessoas que, sob a 
autoridade directa do controlador ou do processador, estão autorizadas a tratar dados pessoais.

k) Consentimento
O consentimento do titular dos dados é qualquer indicação livremente dada, específca, 
informada, e inequívoca da vontade do titular dos dados – por meio de uma declaração ou por 
uma acção afrmativa clara – em que expressa acordo sobre o tratamento de dados pessoais 
relacionados com ele/ela.

3. Finalidade

Os dados pessoais que recolhemos dos nossos clientes são solicitados aquando da realização de 
uma compra ou encomenda de produtos ou serviços na loja de Álvaro Covelo e Pinto, Lda.
Alguns dos dados pessoais são de fornecimento obrigatório, sendo que serão previamente 
informados dessa obrigatoriedade. A disponibilização de dados incorretos ou inexatos é da 
e x c l u s i v a r e s p o n s a b i l i d a d e d o c l i e n t e t i t u l a r d o s m e s m o s .

A recolha e o tratamento de dados pessoais pela empresa Álvaro Covelo e Pinto, Lda.,  têm as 
seguintes fnalidades (i) Gestão de clientes, (ii) Concessão de Seguro de Crédito, (iii) Defnição de 
perfs, ( iv) Videovigi lância e (v) Recrutamento, que deta lhamos de seguida:
Gestão de Clientes, uma vez que a Álvaro Covelo e Pinto, Lda, se dedica à venda de materiais 
de construção e bricolage, bem como à prestação de serviços acessórios, como o transporte e a 
montagem, o tratamento dos seus dados é necessário para o cumprimento do contrato de compra 
e venda ou de prestação de serviços a celebrar ou ainda para a realização de diligências pré-
cont ratua is a pedido do c l iente, como sejam orçamentações e pós-venda.
Concessão de Seguro de Crédito, a empresa Álvaro Covelo e Pinto, Lda., para proceder à 

concessão de crédito juntos dos seus clientes, tem de fornecer alguns elementos à Seguradora 
de Crédito, por forma a garantir ou não a atribuição de plafond.

i. Defnição de perfs, a empresa Álvaro Covelo e Pinto, Lda., realiza a defnição de 
perfs com base na informação relacionada com as compras efetuadas na loja, registando os 
produtos adquiridos, valores pagos, data e hora.

ii. Videovigilância, a loja de Álvaro Covelo e Pinto, Lda., dispõe de um sistema de 
videovigilância, devidamente sinalizado. A instalação deste sistema, resulta da Lei da Segurança 
Privada (Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, art. 8.º n.º 2) e trata-se de uma obrigação legal que visa 
a proteção de pessoas e bens. As gravações de imagem obtidas pelos sistemas videovigilância  
são conservadas, em registo codifcado, pelo prazo de 30 dias contados da respetiva captação, 
fndo o qual são destruídas (sem prejuízo da conservação por período superior em caso de 
processo judicial).

i. Recrutamento, a empresa Álvaro Covelo e Pinto, Lda., durante o processo de 
seleção de pessoal e recrutamento, procede à recolha e tratamento de dados pessoais dos 
respetivos candidatos. Os dados pessoais de qualquer candidato serão mantidos durante cinco 
anos.

4. Segurança e confdencialidade dos dados pessoais

A empresa Álvaro Covelo e Pinto, Lda., empenha-se na implementação de todas as precauções 
necessárias para preservar a confdencialidade e segurança dos dados pessoais recolhidos e 
tratados, impedindo que estes sejam distorcidos, danifcados, destruídos, ou que terceiros não 
a u t o r i z a d o s t e n h a m a c e s s o a o s m e s m o s .

Foram desenvolvidas medidas de segurança técnicas e organizacionais de ponta, especialmente 
no que diz respeito a sistemas de informação. No entanto, não controlamos todos os riscos  
relacionados com a utilização da Internet alertando desde já para a existência de possíveis riscos  
associados ao seu uso e funcionamento, e consequentemente, à partilha de dados pessoais por  
esta via.

Os dados serão conservados pelo período de tempo estritamente necessário para as fnalidades 
do seu tratamento ou por determinação legal ou regulamentar. Durante o período de retenção é 
garantida integridade e o acesso aos dados.

5. Exercício de direitos

De acordo com a legislação em vigor, o titular dos dados pessoais tem direito de acesso e  
retifcação dos seus dados, bem como o direito de solicitar a sua eliminação, opor-se ao seu  
tratamento e obter a sua limitação ou portabilidade na medida em que esta seja aplicável. Pode 
igualmente opor-se a que os seus dados sejam utilizados com o fm de criação do seu perfl de 
cliente, deixando neste caso, de benefciar de ofertas ou serviços personalizados.
O exercício de algum dos direitos legalmente conferidos, pelo respetivo titular, deve ser feito por 
meio de carta (ou mensagem de correio eletrónico) assinados pelo próprio e ser acompanhados 
por uma fotocópia de um documento de identidade com a assinatura do titular que exerce o seu  
direito.
Os direitos conferidos podem ser exercidos através de contacto direto com a empresa Álvaro 
Covelo e Pinto, Lda., por:
Carta registada: Álvaro Covelo e Pinto, Lda, Rua Almirante Reis, 294, 2830-412 Coina Barreiro
Email: rgpd@alvarocovelopinto.pt
O titular dos dados pessoais, deve ter presente que, em certos casos (como por exemplo, por 
imperativos legais) o seu pedido poderá não ser imediatamente satisfeito.  De qualquer modo, 
será informado das medidas tomadas nesse sentido, no prazo máximo de um mês a partir do 
m o m e n t o e m q u e o p e d i d o f o r e f e t u a d o .
O titular dos dados pessoais pode, ainda, retirar a qualquer momento o seu consentimento, 
quando aplicável, através dos canais disponibilizados para o efeito pela empresa Álvaro Covelo 
e Pinto, Lda. No entanto, a retirada de consentimento não compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento previamente dado nem o tratamento posterior dos mesmos 
dados, baseado noutra base legal, como é o caso do cumprimento do contrato ou da obrigação 
legal a que Álvaro Covelo e Pinto, Lda., esteja sujeita.

6. Direito a apresentar uma reclamação  

Para qualquer questão sobre a recolha e tratamento de dados pela empresa Álvaro Covelo e 
Pinto, Lda., o respetivo titular pode contactar por correio eletrónico o serviço de apoio ao cliente 
através do endereço rgpd@alvarocovelopinto.pt.

Pode igualmente apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(CNPD), R. de São Bento 148, 1200-031 Lisboa, sobre a forma como a empresa Álvaro Covelo e 
Pinto, Lda., recolhe e trata dados pessoais.

7. Tomadas de decisão automatizadas

Como uma empresa responsável, abstemo-nos da tomada de decisões ou de perflamento de  
forma automática.

Nota:

Este documento, não dispensa a leitura do Regulamento Geral de Proteção dos Dados 
[Regulamento (UE) 2016/679]

 Barreiro, 23 de Maio de 2018
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