
AVISO DE TRATAMENTO DE DADOS

REGULAMENTO DA UE 2016/679 sobre a proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados

A Namirial S.p.A. realiza o tratamento de dados em conformidade com as disposições do Regulamento Europeu 2016/679 sobre a proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento de

dados pessoais e à livre circulação desses dados (doravante "Regulamento").

De acordo com o Artigo 13º do supramencionada Regulamento, seguem abaixo as informações relativas à identidade do responsável pelo tratamento de dados e do subcontratante sobre o tratamento

de dados pessoais relativos a contratos e à prestação de serviços.

O responsável pelo tratamento de dados é a NAMIRIAL S.p.A., como sede social em Senigallia (AN), Código Postal 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4.

Tipo de dados tratados

Como parte do Serviço que lhe será prestado pela Namirial, iremos tratar as seguintes categorias de dados pessoais:

- Informações pessoais (nome, apelido, código fiscal, sexo, data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade);

- Informação detalhada do documento de identificação;

- Morada;
- Dados de contacto (número de telefone e endereço de e-mail).

Finalidade do tratamento

Trataremos os seus dados pessoais para os seguintes fins:

a) Celebração do contrato e utilização dos serviços: a base legal para esta finalidade encontra-se no Art.º 6(1) b do RGPD - Contrato;

b) Gestão e resposta de pedidos de assistência técnica, incluindo procedimentos online: a base legal para esta finalidade encontra-se no Art.º 6(1) b do RGPD - Contrato;

c) Cumprimento de obrigações legais, nacionais ou regulamentares da UE: a base legal para esta finalidade encontra-se no Art.º 6(1) c do RGPD - Obrigação legal;

d) Envio de informação com conteúdo informativo: a base legal para esta finalidade encontra-se no Art.º 6(1) f do RGPD - Interesse legítimo do Responsável pelo Tratamento de Dados;

e) Análises estatísticas, de negócio e de mercado, conduzidas de forma absolutamente anónima e agregada: a base legal para esta finalidade encontra-se no Art.º 6(1) f do RGPD -

Interesse legítimo do Responsável pelo Tratamento de Dados;

f) Proteção jurídica dos direitos da Namirial: a base legal para esta finalidade encontra-se no Art.º 6(1) f do RGPD - Interesse legítimo do Responsável pelo Tratamento de Dados;

Fornecimento de dados

O fornecimento dos dados referidos nas alíneas a), c) e f) é obrigatório para permitir a celebração do contrato ou para a prestação dos serviços solicitados.

O fornecimento dos dados referidos nos restantes pontos é opcional: poderá em qualquer altura pedir ao Responsável pelo Tratamento de Dados para parar as atividades de tratamento sem

quaisquer consequências nos serviços que lhe são prestados.

Métodos de tratamento e acesso dos dados

A Namirial S.p.A. trata os dados pessoais em conformidade com os Princípios do Regulamento em virtude dos seus próprios interesses legítimos respeitantes ao tipo de atividades exercidas e à

necessidade de executar contratos existentes ou medidas pré-contratuais solicitadas pelos titulares dos dados.

Os dados recolhidos através da assinatura de contratos-tipo em formato analógico são tratados, tanto em suporte de papel como através de ferramentas informáticas e telemáticas, e poderão ser

tratados de forma agregada para fins de pesquisa estatística e verificação dos padrões de qualidade dos serviços de apoio e manutenção, excluindo neste caso o tratamento de dados de

identificação.

Os dados recolhidos através do preenchimento de formulários online são tratados eletronicamente e poderão ser sujeitos a tratamento automatizado através sistemas de informação de gestão.

Os dados estão exclusivamente acessíveis a pessoas encarregadas, adequadamente formadas e informadas sobre as suas funções e as atividades permitidas com os dados recolhidos, que operam em

nome da Namirial e que recebem instruções e tarefas do Subcontratante, por carta de nomeação.

O responsável pelo tratamento de dados irá tratar os dados para as finalidades supracitadas na prossecução dos seus interesses legítimos que não se sobreponham aos interesses, direitos e liberdades
do titular dos dados.

Âmbito da divulgação e difusão de dados

Informamos que os dados relativos ao contrato e às atividades de serviço podem ser divulgados a terceiros nomeados como subcontratantes externos (a lista completa está disponível no Responsável

pelo Tratamento de Dados), consultores comerciais para fins administrativos e contabilísticos, bem como consultores jurídicos para a gestão de eventuais litígios.

Mais informamos que os dados poderão, igualmente, ser divulgados a autoridades policiais ou judiciárias para efeitos de deteção ou supressão de delitos cometidos pelo utilizadores de serviços

telemáticos, quando necessário.

Informamos, ainda, que os dados poderão ser tratados por terceiros atuando como Autoridade de Registo Local ou Operador da Autoridade de Registo ou por indivíduos com funções de gestão e

arquivo, em suporte de papel e/ou digital, formalmente nomeados pela Namirial como subcontratantes /subcontratantes ulteriores externos de dados.

Conservação e eliminação de dados pessoais

A Namirial S.p.A. conservará os dados dos titulares dos dados de uma forma que permita a identificação dos mesmos durante um período de tempo que não exceda o necessário à realização da

finalidade para os quais os dados foram recolhidos.

Os dados relativos ao Certificado e/ou Identidade Digital, mesmo se recolhidos através de sistema de gravação de áudio-vídeo, serão conservados por 20 (vinte) anos após a cessação do contrato ou

o termo ou revogação do Certificado ou Identidade Digital, de acordo com as disposições do Decreto Legislativo 82/2005 e alterações posteriores (Código da Administração Digital) e do Decreto do

Presidente do Conselho de Ministros de 24 de outubro de 2014 e alterações posteriores.

Os registos de serviço relativos aos Certificados serão conservados por um período igual a 6 (seis) meses, de modo a assegurar a correta identificação de fluxos de serviços.

Uma vez transcorridos estes períodos, a Namirial S.p.A. irá eliminar os dados dos titulares dos dados.

O titular dos dados tem o direito de solicitar, a qualquer momento, a modificação das disposições reguladas por esta política através do exercício dos direitos estipulados no parágrafo seguinte.

Os direitos do titular dos dados

O titular dos dados poderá exercer os direitos previstos no art.º 15 (Direito de acesso do titular dos dados), 16 (Direito de retificação), 17 (Direito ao apagamento dos dados), 18 (Direito à limitação

do tratamento), 19 (Direito à receção de notificação da retificação ou apagamento dos dados pessoais ou limitação do tratamento), 20 (Direito de portabilidade dos dados), 21 (Direito de oposição)

e 22 (Direito de rejeição do tratamento automatizado) do Regulamento da UE 2016/679.

Note que o exercício dos direitos do titular dos dados previstos no artigos supramencionados, tal como o direito ao apagamento ou oposição, satisfazem os limites impostos pelos regulamentos

aplicáveis aos serviços com respeito às obrigações de conservação de dados pessoais.

Para exercer os seus direitos previstos nos Artigos 15 a 22 do Regulamento da UE 2016/679, o titular dos dados deverá enviar um pedido por escrito para:

Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro No. 4 - 60019 Senigallia (AN)

dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it

O titular dos dados tem, ainda, o direito de apresentar uma queixa junto da Autoridade de Proteção de Dados.
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