POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Introdução
A NEWLIFE World Built, Lda, é uma empresa, fundada em 2013, que desenvolve a sua atividade
principal no mercado dos Materiais de Construção, como grossista, essencialmente focada no mercado
externo e com maior incidência em mercados emergentes.
Com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD N.679/2016), na NEWLIFE
World Built reforçamos a Política de Privacidade de todas as partes interessadas que interagem com a
organização.
No rigoroso cumprimento da lei, introduzimos práticas de segurança e melhorámos procedimentos com o
objetivo de garantirmos a prossecução do cumprimento do RGPD.
A proteção dos cidadãos relativamente ao tratamento de dados pessoais é um direito fundamental, pelo
que a sua privacidade é importante para nós e, por isso, esclarecemos quais os dados pessoais que
recolhemos, para que finalidades são utilizados, princípios que orientam esta utilização e quais os direitos
que assistem aos cidadãos/titulares desses mesmos dados.

Tratamento de dados

(RGPD / Art. 5º)

É com o propósito de satisfação dos seus colaboradores, clientes e fornecedores, que enquanto
responsável pelo tratamento dos seus dados, a NEWLIFE World Built assegura que:



Assume o compromisso de apenas recolher, utilizar e conservar os dados pessoais
necessários.



O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais
os mesmos foram recolhidos ou para finalidades compatíveis com o propósito inicial.



Não procede à divulgação ou partilha dos seus dados pessoais para fins comerciais ou de
publicidade.

Utilização de dados pessoais (RGPD / Art. 6º)
A NEWLIFE World Built utiliza os seus dados pessoais, fornecidos em atendimento, em comunicação ou
em website, para os fins decorrentes da relação comercial, nomeadamente as informações que nos
fornece e o conteúdo das mensagens que nos envia, como pedidos de cotação, sugestões ou
reclamações.

Dados pessoais que recolhemos
Os dados pessoais que recolhemos dependem do contexto das suas interações com a NEWLIFE World
Built e podem incluir os seguintes:
Identificação: nome, data de nascimento, número de identificação fiscal, número do cartão do cidadão /
bilhete de identidade, número de identificação de segurança social;
Dados de saúde: estado clínico, baixas médicas;
Dados financeiros: número de identificação bancária, rendimentos;
Dados institucionais: email;
Contactos: morada, email, número de telefone / telemóvel;
Imagem:


Fotografia



Câmaras de vigilância – não dispomos de sistema de captação de imagens.
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Motivos para partilha de dados
Na NEWLIFE World Built somente partilharemos os seus dados pessoais, nos termos observados no
Artigo 6º do regulamento, no estrito cumprimento das obrigações legais.

Segurança de dados pessoais
Utilizamos um conjunto de tecnologias e procedimentos de segurança adequados para proteger os seus
dados pessoais do acesso, uso ou divulgação não autorizados.

Direitos de proteção de dados

(Art.15º, 16º, 17º,18º)

Possibilitamos, a seu pedido, acesso, retificação, limitação de tratamento e ainda eliminação dos dados
pessoais. Tem também o direito de se opor ao processamento dos mesmos nos termos do regulamento.
Caso a utilização dos seus dados pessoais for baseada no consentimento, tem o direito de o retirar, sem
comprometer a validade do tratamento de dados efetuado até esse momento.
Acesso aos dados:



Pedido de acesso aos dados;



Pedido para conhecimento de quem tem acesso aos dados;



Pedido para conhecimento de como os dados são processados;



Pedido para conhecimento dos fins para os quais são usados os dados;



Pedido dos dados num formato portável.

Direito ao esquecimento:



Pedido de eliminação dos dados.

Retenção de dados pessoais
Conservamos os seus dados pessoais pelo período necessário e razoável e no âmbito da(s) finalidade(s)
para os quais os recolhemos.
Os dados serão removidos assim que deixarem de ser necessários para a finalidade disposta ou quando
o consentimento for retirado.

Informações de contatos
Para informações adicionais envie um email para dpo@newlifebuilt.com ou envie-nos uma carta através
de correio para as nossas instalações (Av. dos Descobrimentos, 1193-B 2º Andar – Sala 23 – 4400-103
V.N.Gaia).

Alterações à Política de Privacidade
Esta política de privacidade será objeto de atualização permanente, de forma a refletir os comentários dos
clientes, fornecedores e público em geral e sempre que se justifique.
Quando publicarmos alterações a esta política iremos, simultaneamente, alterar a respetiva "data de
atualização".
Última atualização: 30 de outubro de 2018
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