Política de Privacidade
A Política de Privacidade, bem como a recolha, tratamento ou transmissão de Dados do Titular, são
regidos pelo disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
abril de 2016 e pela legislação e regulamentação aplicáveis em Portugal.
Em conformidade com as disposições do Regulamento fornece-se as seguintes informações sobre o
processamento de Dados pessoais de seus Clientes, Fornecedores, Funcionários e Colaboradores.

1. Responsável pelo tratamento de dados
Nos termos do Artigo nº 4 do Regulamento, a ELSPEC Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. (doravante
denominada “ELSPEC Portugal”) é a Responsável pelo tratamento de Dados dos seus Clientes,
Fornecedores, Colaboradores e Funcionários. Quaisquer pedidos de informação ou solicitações
relacionadas com os direitos previstos na política de privacidade devem ser endereçados de forma
escrita para:
ELSPEC Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda.
Zona Industrial, Fase 1
Quelha do Monte Nascente, nº20
4935-589 Chafé
info@elspecportugal.com

2. Recolha de dados
No âmbito da sua atividade, a ELSPEC Portugal procede ao tratamento de dados pessoais, não
pertencentes a categorias específicas (de acordo com o Artigo nº 9 do Regulamento), recolhidos para
efeitos de cumprimento de contratos ou de obrigações legais a que se encontra vinculada, com os seus
Clientes, Fornecedores, Colaboradores e Funcionários. Caso a recolha e tratamento dos dados pessoais
não decorra de uma obrigação legal ou contratual, a Empresa irá solicitar ao Titular dos Dados o seu
consentimento, para proceder à recolha e tratamento desses Dados.
Os Dados na posse da ELSPEC Portugal serão mantidos como atualmente se encontram nos seus
arquivos. Qualquer alteração futura só será efetuada por solicitação do Titular dos Dados e autorizada
por forma escrita ou, em caso de necessidade expressa pela ELSPEC Portugal, será pedida uma
autorização formal ao Titular dos Dados, para atualização dos seus Dados.
Neste sentido, o tratamento de Dados pessoais de terceiros, comunicados por Clientes, Fornecedores,
Colaboradores e Funcionários à Empresa é possível, atuando estes como um Responsável de Dados
independente e assumindo as obrigações e responsabilidades legais decorrentes, isentando a Empresa
de qualquer objeção, reivindicação e/ou pedido de indemnização por danos decorrentes de tratamento
que possam chegar à empresa pelos terceiros interessados.
O website poderá utilizar cookies de terceiros, para melhorar a experiência de navegação dos
utilizadores e fornecer-lhes funcionalidades adicionais. No entanto, o utilizador poderá configurar o seu
browser por forma a impedir a instalação de cookies no seu computador. Ao continuar a navegar,
considera-se que aceita a sua utilização.

3. Prazo de conservação de Dados
Os Dados serão conservados, em papel e/ou em base informática, durante o período de tempo
necessário para assegurar a finalidade a que se destinam ou o seu posterior tratamento, de acordo com
o previsto na Lei, findo o qual os mesmos serão eliminados, respeitando os princípios de limitação de
conservação e minimização, conforme indicados nas alíneas c) e e) do 1º parágrafo do Artigo nº 5 do
Regulamento.
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4. Tratamento e segurança dos Dados
De acordo com o Artigo nº 32 do Regulamento, a ELSPEC Portugal compromete-se a implementar todas
as medidas técnicas e operacionais necessárias, por meio de ferramentas manuais, informatizadas e
telemáticas com lógica diretamente relacionada aos próprios fins, de modo a garantir a segurança e
confidencialidade dos Dados quanto às informações que lhe são solicitadas e assegurando que as
mesmas só serão usadas para as finalidades indicadas e expressamente autorizadas. Os dados serão
processados em conformidade com o princípio da legalidade, exatidão e relevância, de acordo com as
disposições regulamentares sobre a proteção de dados pessoais. O tratamento será realizado por
funcionários formalmente nomeados e com formação para o efeito.

5. Finalidade e base jurídica da recolha e tratamento de dados
Em conformidade com o Artigo nº 6 do Regulamento, e sem a necessidade de consentimento específico
por parte do Titular dos Dados, estes serão recolhidos, armazenados e processados pela ELSPEC
Portugal, para os seguintes fins:
a) Cumprimento de obrigações contratuais, execução e/ou celebração de contratos e/ou gestão de
quaisquer medidas pré-contratuais.
b) Cumprimento de quaisquer obrigações regulamentares, disposições fiscais e tributárias, decorrentes
do exercício da atividade empresarial, e obrigações relacionadas com as atividades administrativas e
contabilísticas.
c) Enviar, diretamente ou através de empresas terceiras, fornecedoras de serviços de marketing e
comunicação, boletins informativos e comunicações para fins de marketing direto por correio
electrónico, notificações push ou correio em papel, relativamente aos seus produtos. A base legal do
processamento de dados para este fim é a alínea f) do Artigo nº 6 do Regulamento, sem prejuízo da
possibilidade do Titular se opor a esse tratamento a qualquer momento, seguindo as instruções contidas
no Ponto 8 deste documento.

6. Comunicação de informação a terceiros
A ELSPEC Portugal poderá comunicar os Dados pessoais, para os fins definidos nesta Política de
Privacidade, quer a empresas externas para atividades de prestação de serviços (como sejam,
contabilidade, informática, marketing, transportes, etc.), quer às autoridades públicas, jurídicas ou
outras, para cumprimento das obrigações legais.
Será exigido às empresas externas que também possuam implementadas medidas técnicas e de
segurança operacional adequadas para proteger os dados pessoais do cliente, de acordo com a
regulamentação de proteção de dados.
Os Dados pessoais recolhidos nunca serão vendidos a empresas terceiras.

7. Transferência internacional de dados
A ELSPEC Portugal possui relações comerciais e obrigações legais com a sua empresa-mãe, que se situa
em Israel, fora do Espaço Económico Europeu (EEE). Adicionalmente, a ELSPEC Portugal realiza negócios
com vários outros países fora do EEE, podendo haver a necessidade de transferência de Dados pessoais
entre empresas. No sentido de se fazer cumprir a regulamentação relativa à proteção de dados, será
exigido que todas essas empresas processem as informações dos nossos clientes de forma confidencial e
segura.

8. Direito à Informação
O Titular poderá exercer os seus direitos de acesso aos seus Dados, de acordo com o Artigo nº 15 do
Regulamento. Nomeadamente, tem o direito de solicitar à ELSPEC Portugal o acesso aos seus Dados
pessoais e a respetiva retificação, bem como o direito de se opor ao seu tratamento ou de solicitar a
portabilidade, o apagamento ou limitação dos mesmos, de acordo com os Artigos nºs 16 a 22 do
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Regulamento. Poderá, também, de acordo com o Artigo nº7 do Regulamento, em qualquer altura,
revogar o consentimento concedido, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base
no consentimento previamente dado.
Os pedidos para acesso e retificações dos Dados deve ser efetuado por escrito, para o endereço de
correio eletrónico indicado no Ponto 1. A ELSPEC Portugal dará resposta por escrito, pelo mesmo meio,
no prazo máximo de um mês a contar da receção do pedido, salvo em casos de especial complexidade,
em que esse prazo pode ser prorrogado até dois meses.

9. Direito de reclamação
Em conformidade com o Artigo nº 77 do Regulamento, todos os titulares de dados têm direito a
apresentar reclamação a uma Autoridade Nacional de Controlo, que em Portugal é representada pela
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

10. Alteração da Política de Privacidade
A ELSPEC Portugal reserva-se no direito de, em qualquer altura, alterar ou atualizar a sua Política de
Privacidade. As modificações serão disponibilizadas no nosso website, com a data da respetiva
alteração. A versão em vigor foi publicada em 25 de Maio de 2018.
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