Política de Privacidade
AMC – ALEXANDRINO MATIAS & C., S.A.

Como é do conhecimento público, o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados é
aplicável a partir de 25 de maio em todos os Estados-Membros da União Europeia.
1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A EMPRESA AMC – ALEXANDRINO MATIAS & C., S.A. respeita as normas legais relativas
à proteção de dados pessoais dos seus trabalhadores, candidatos a emprego, formandos,
clientes e fornecedores (Pessoas Singulares), designadamente aquelas que resultam de
disposições legais nacionais e comunitárias e deliberações da Comissão Nacional de
Proteção de Dados.

2. DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES E FORNECEDORES

2.1 A empresa AMC – Alexandrino Matias & C., S.A. recolhe, utiliza e conserva, dados
pessoais fornecidos pelos Clientes e Fornecedores, nos termos permitidos pela legislação
aplicável, de forma adequada à execução da relação contratual com os mesmos e para
utilização e faturação dos serviços;
2.2 O Cliente e Fornecedor, no âmbito da relação contratual, comercial e ainda no
interesse legitimo e de prossecução da atividade do aqui Responsável pelo tratamento,
autorizam a introdução dos seus dados pessoais num ficheiro da empresa para o seu
tratamento no âmbito da finalidade deste contrato, ainda para fins de marketing,
comerciais ou outros, inquéritos de satisfação de Clientes e informar sobre os produtos
e serviços da empresa;
2.3 O Cliente/fornecedor deverá notificar a empresa AMC – Alexandrino Matias & C., S.A.
imediatamente, caso se verifiquem modificações nos dados pessoais que afetem a
relação contratual e ou a faturação dos serviços;
2.4 Os dados necessários para a execução do contrato e ou faturação dos serviços
poderão ser armazenados e utilizados pela empresa AMC – Alexandrino Matias & C., S.A.,
mesmo após o fim do processo ou contrato, nos termos legais e até se completar a
faturação e ou obrigações legais decorrentes da relação comercial e ou contratual;
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3. DISPOSIÇÕES FINAIS - AS OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS

A empresa ou organização que individualmente ou em conjunto com outra
(Subcontratada) determine as finalidades e os meios dos tratamentos dos dados é o
“responsável pelo tratamento” e deve, nessa medida, entre outros aspetos, assegurar
que:
- Os dados pessoais são recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e
legítimas e não sejam posteriormente tratados de forma incompatível com as
finalidades da recolha;
- Apenas são recolhidos os dados pessoais adequados, pertinentes e não
excessivos relativamente às finalidades da recolha;
- Os dados pessoais recolhidos são exatos e atualizados;
- Os dados pessoais apenas são conservados durante o período necessário para a
prossecução das finalidades da recolha/tratamento (garantindo o cumprimento
das Deliberações da CNPD aplicáveis e da legislação específica aplicável a
determinados sectores de atividade);
- São disponibilizadas ao titular dos dados todas as informações relacionadas com
o tratamento efetuado, concedendo-lhe o direito de acesso, retificação, e
eliminação dos seus dados, bem como a oposição ao seu tratamento, nos termos
da lei;
- Os titulares dos dados podem requerer junto do Responsável do Tratamento
(empresa AMC – Alexandrino Matias & C., S.A.) , o exercício dos seus direitos;
- É obtido o consentimento do titular para o tratamento dos dados, nos casos em
que tal é exigível;
- O tratamento dos dados se encontra devidamente quer notificado à CNPD (se
aplicável) e, quando legalmente exigido, é obtida a respetiva autorização prévia,
ou devidamente regulamentado nos termos legais;
- Que os colaboradores autorizados a aceder aos dados pessoais, estão vinculados
ao dever de confidencialidade;
- Que foram celebrados com as entidades subcontratantes em matéria de
tratamento de dados pessoais dos nossos titulares de dados, os respetivos
contratos escritos de salvaguarda da confidencialidade e privacidade;
- Que foram implementadas as medidas técnicas e organizativas adequadas para
proteger os dados pessoais, contra a destruição, acidental ou ilícita, a alteração,
acesso não autorizados e divulgação e contra qualquer forma de tratamento
ilícito;
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-

Que se procede nos termos legais ao registo das atividades de tratamento de
dados pessoais.

4. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS?

O Cliente/Fornecedor tem os seguintes direitos em relação às suas informações
pessoais:
-

Acesso. O Cliente/Fornecedor tem o direito a aceder aos dados de que dispomos.
Vamos precisar o cliente comprove a sua identidade antes de informarmos
quaisquer dados pessoais.

-

Retificação ou eliminação. O Cliente/Fornecedor tem o direito de solicitar que a
AMC – Alexandrino Matias & C., S.A. retifique ou exclua quaisquer dados pessoais
que detenha sobre o cliente (a menos que tenhamos o direito legal ou a obrigação
de retê-lo).

-

Restrição. O Cliente/Fornecedor tem o direito de restringir o uso de informações
pessoais se os dados forem imprecisos, se o uso das informações for ilegal ou se
deixar de ser necessário o uso os dados para os propósitos para os quais os
armazenamos.

-

Mudança de preferências. O Cliente/Fornecedor pode alterar as suas
preferências de processamento de dados a qualquer momento.

-

Tomada de decisão automatizada. Se o Cliente/Fornecedor tiver alguma dúvida
em relação aos nossos processos de tomada de decisão automatizada ou a
precisão deles, deve avisar-nos ou alterar as suas preferências.

-

Portabilidade de dados. O Cliente/Fornecedor tem o direito de obter os dados
pessoais que a AMC – Alexandrino Matias & C., S.A. detém, em formato eletrónico
estruturado, e de transmitir tais dados para outro controlador de dados.

-

Reclamações. Se por algum motivo o Cliente/Fornecedor não estiver satisfeito
com a forma como lidamos com seus dados pessoais, pedimos o favor de entrar
em contato com a AMC – Alexandrino Matias & C., S.A.
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Para exercer qualquer um dos direitos mencionados acima, por favor envie um email
para responsavel.dados@amc-lda.com

5. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA

As nossas políticas de privacidade são revistas regularmente e, todas as alterações serão
publicadas neste website.

6. LEGISLAÇÃO

O tratamento de dados pessoais pela AMC – Alexandrino Matias & C., S.A. será realizado
em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento
de dados pessoais e à livre circulação desses dados, aplicável a partir de 25 de Maio de
2018 e conjugado com a legislação portuguesa em vigor.
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