PROTEÇÃO DE DADOS

A partir de 25 de maio de 2018, há um controlo mais rigoroso sobre os dados pessoais, bem
como da forma como são partilhados e utilizados, garantindo mais e melhor segurança.
Na qualidade de prestadora de serviços a Henrique & Cruz Unipessoal, Lda com o NIF502156325
e com sede em Estrada Nacional Nº 1 – Vale do Grou 3750-064 Aguada de Cima, vem sob
compromisso de honra declarar, o seguinte:
1 – Que os dados recolhidos dos seus clientes, nomeadamente, nome, morada, nif, telefone,
estado civil ou outros se destinam exclusivamente ao cumprimento de obrigações legais, e que:
a) – As pessoas autorizadas a tratar desses dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estão sujeitas a adequadas obrigações legais de confidencialidade;
b) – Adotam todas as medidas de segurança no tratamento dos dados que lhe possam ser
colocados à disposição por necessidade de apoio a obrigações legais;
c) - Podemos contratar outro subcontratante, que deverá respeitar todas as obrigações
de tratamento decorrentes do RGPD, à semelhança da Henrique & cruz unipessoal, lda
d) – Assegurará o cumprimento das obrigações de segurança no tratamento, notificação à
autoridade de controlo e aos titulares em caso de violação de dados pessoais, tendo em
conta a natureza de tratamento e a informação ao dispor do previsto para a figura do
subcontratante;
e) – Dependendo da opção do responsável pelo tratamento dos dados na sua/vossa
empresa, os dados serão apagados ou serão devolvidos depois de concluída a prestação
de serviços relacionados com o referido tratamento, apagando as cópias existentes, a
menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo do direito da União ou dos
Estados Membros;
f) Que qualquer direito previsto no RGPD pode ser requerido, devendo para o efeito
solicitar por escrito tal ação para os emails: samaral@henriquecruz.pt ou
henriquecruz@henriquecruz.pt ou inda, poderá fazê-lo por correio registado para a
nossa sede.
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