POLÍTICA DE PRIVACIDADE - CONSECO

POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE
A CONSECO – Contabilidade, Serviços e Consultadoria, Lda. assegura o cumprimento das
obrigações legais decorrentes do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho e demais legislações vigentes e conexas à matéria de proteção de dados pessoais, no
tratamento dos dados pessoais que venha a efetuar.
A entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais é a CONSECO –
Contabilidade, Serviços e Consultadoria, Lda. que define quais os dados recolhidos assim como
os meios e as finalidades do tratamento.

PARA QUE FINALIDADE VÃO SER TRATADOS OS MEUS DADOS PESSOAIS E QUAL O FUNDAMENTO DE
LICITUDE?

O website da CONSECO é essencialmente informativo, pelo que os dados disponibilizados
através do mesmo, destinam-se exclusivamente ao processamento dos pedidos dos utilizadores.
O fundamento de licitude para tratamento é o interesse legítimo do Responsável pelo
Tratamento dos Dados na medida em que se compromete a prestar todos os esclarecimentos
necessários levantados pelos utilizadores do website.

O WEBSITE UTILIZA COOKIES?
O website da CONSECO utiliza cookies em determinadas áreas. Os cookies são ficheiros que
armazenam informações no disco rígido ou browser do utilizador, permitindo que os websites o
reconheçam e saibam que já os visitou anteriormente. O utilizador pode configurar o seu
browser para recusar os cookies porém, nesse caso, o website ou partes do mesmo podem não
funcionar corretamente. Os cookies são utilizados para monitorizar e analisar a utilização do
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website, permitindo à equipa da CONSECO proporcionar uma melhor experiência de utilização.
Salientamos que isto não significa que tenhamos acesso direto à sua identidade.

QUE DADOS PESSOAIS VÃO SER TRATADOS?
No contexto das finalidades referidas, a CONSECO procederá ao tratamento das seguintes
categorias de dados pessoais dos utilizadores do website: dados de identificação e de contacto
e dados que resultem da recolha de informação necessária para a boa prestação do
serviço/esclarecimentos necessários.

COMO É QUE OS MEUS DADOS PESSOAIS VÃO SER TRATADOS?
Os dados pessoais serão tratados no contexto das finalidades acima indicadas, de acordo com a
política e as normas internas da empresa e com recurso a medidas técnicas e organizativas
adequadas para promover a respetiva segurança e confidencialidade.

QUEM SÃO OS DESTINATÁRIOS DOS MEUS DADOS PESSOAIS?
«SUBCONTRATANTES»
Os dados pessoais dos utilizadores podem ser facultados às empresas encarregues da prestação
de serviços, se assim se justificar. Estas empresas estão vinculadas à CONSECO por contrato
escrito e/ou termo de responsabilidade e apenas podem tratar os dados pessoais dos
utilizadores para os fins especificamente estabelecidos e não estão autorizadas a tratar os dados
pessoais direta ou indiretamente, para qualquer outra finalidade, em proveito próprio ou de
terceiro.

«TERCEIROS»
Os dados pessoais dos clientes poderão ainda ser comunicados a terceiros, em cumprimento de
obrigações legais e/ou contratuais, a autoridades judiciais, administrativas, de supervisão ou
regulatórias. Poderão ainda ser transferidos para entidades que realizem, licitamente, ações de
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compilação de dados, ações de prevenção e combate à fraude, estudos de mercado ou
estatísticos.

DURANTE QUANTO TEMPO VÃO SER TRATADOS OS MEUS DADOS PESSOAIS?
Os dados pessoais dos utilizadores serão conservados durante o período necessário à conclusão
das finalidades acima referidas, sem prejuízo da conservação dos dados pessoais por um período
mais alargado, para o cumprimento de obrigações legais.

QUE DIREITOS TENHO SOBRE OS MEUS DADOS PESSOAIS?
Informa-se que, dentro dos limites legais, tem o direito ao acesso, retificação, apagamento,
limitação do tratamento, oposição e portabilidade. Tem igualmente o direito de apresentar
queixa junto da autoridade de controlo competente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados
(CNPD), se considerar que o tratamento realizado aos dados pessoais viola os seus direitos e/ou
as leis de proteção de dados aplicáveis.

QUEM POSSO CONTACTAR PARA OBTER RESPOSTA A TODAS AS MINHAS QUESTÕES?
Poderá, a qualquer momento, exercer os direitos consagrados na Lei de Proteção de Dados
Pessoais e demais legislações aplicáveis, esclarecer qualquer dúvida, apresentar uma
reclamação ou comentário relativo à Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, através dos
seguintes contactos:
CONSECO – Contabilidade, Serviços e Consultadoria, Lda.
Avenida D. Manuel II, 838, 1º andar
4470-129 Maia
Email: protecao.dados.conseco.@gmail.com
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