Política de privacidade

Âmbito de aplicação e responsabilidade
A FERNANDO COELHO TRANSPORTES LDA presta serviços de TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE MERCADORIAS , LOGISTICA E ARMAZENAGEM e tem como um dos seus compromissos, a
proteção da privacidade dos dados pessoais que recolhe, nos diversos processos da sua atividade.

Recolha de dados
Os dados FORNECIDOS pelos clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores etc ,incluindo
dados pessoais, serão processados e conservados pela período de vigência de contratos , serviços,
outros. Sendo os mesmos utilizados somente para fins abaixo descritos:
•
•
•
•
•

Gestão comercial(contratos , acordos , orçamentos , emissão de facturas ,etc)
Download de guias e outra documentação
Pedidos gerais de informação
Autorizações de entrada em locais de acesso restrito
Processos de recrutamento ou de candidatura espontânea

Findo este período ou se houver solicitação previa dos titulares para o efeito, os mesmos serão
destruídos/eliminados.
Dependendo da natureza das relações e somente quando necessário, a FERNANDO COELHO
TRANSPORTES LDA ,pode solicitar alguns dados pessoais, tais como: nome, email,
morada/localidade, telefone, número de documento de identificação/identificação fiscal, data de
nascimento, sexo, nacionalidade, habilitações académicas, situação profissional e/ou dados
bancários/pagamento.

Porque recolhemos os dados
A FERNANDO COELHO TRANSPORTES LDA recolhe e processa os seus dados estritamente
necessários, que são apenas solicitados quando relacionados com o propósito em causa, de acordo
com o seu consentimento e para fins legítimos, tais como:
•
•
•

Fornecer uma resposta adequada e direcionada aos pedidos de informação/proposta;
Cumprir com propósitos empresariais, na execução dos nossos serviços.
Cumprir com requisitos das entidades acreditadoras, das quais depende a validade dos
certificados.

Sempre que não exista uma obrigação legal específica, os dados pessoais são tratados pela
FERNANDO COELHO TRANSPORTES LDA apenas pelo período de tempo necessário para a
realização da finalidade definida.

Partilha de dados
A FERNANDO COELHO LDA poderá comunicar os seus dados pessoais a entidades terceiras,
garantindo que estas tratam os referidos dados pessoais única e exclusivamente para o cumprimento
das finalidades indicadas.
Quando aplicável, partilharemos as suas informações com:
•
•

Entidades JUDICIAIS ou administrativas nos casos previstos na Lei.
Entidades com as quais a FERNANDO COELHO LDA possua uma parceria operacional,
para fins de execução das atividades relacionadas com o âmbito da empresa.

Direitos de proteção de dados
Pode exercer, a qualquer momento, os seus direitos , de acordo com Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados, tais como: o acesso, rectificação, limitação ou eliminação dos seus dados
pessoais.
No caso utilização dos seus dados pessoais seja por si no consentida tem o direito de o retirar, sem
comprometer a validade do tratamento de dados efectuado até esse momento.
Se pretender efetuar qualquer tipo de pedido em relação aos seus dados, poderá ser-lhe solicitada
prova de identificação, por motivos de segurança e proteção, para com o próprio titular dos dados.

Segurança de dados pessoais
A FERNANDO COELHO LDA estabeleceu procedimentos de segurança adequados para proteger
os seus Dados Pessoais do acesso, uso ou divulgação não autorizados, controlo de acessos e
monitor e responsabilização dos acessos.

Alterações a esta política de privacidade
Esta política de privacidade poderá será de atualizada , sempre que se justifique.
Recomendamos que consulte frequentemente a nossa política de privacidade para se manter
informado sobre o modo como a FERNANDO COELHO TRANSPORTES LDA protege os seus
Dados Pessoais e se manter atualizado sobre as informações e direitos que lhe assistem.

