POLITICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS
Em conformidade com o Regulamento 2016/679, de 27 de Abril de 2016, a presente
Politica descreve o procedimento interno de Tratamento de Dados Pessoais,
estabelecido na Metalcôvo, assegurando a confidencialidade, integridade,
disponibilidade e segurança dos dados.
Responsável pelo Tratamento:
Metalcôvo, S.A
Apartado 97
Zona Industrial de Cedrim, Lote 5
3740 – 013 Sever do Vouga
Portugal

Encarregado de Proteção de Dados Pessoais:
E-mail: comercial@metalcovo.pt

Autoridade Nacional de Controlo:
Comissão Nacional de Proteção de Dados
Rua de São Bento, Nº 148 – 3º,
1200-821 Lisboa
E-mail: geral@cnpd.pt

Dados Pessoais
Os dados pessoais recolhidos pela Metalcôvo são resultantes das relações contratuais
e interações havidas com fornecedores externos de produtos e serviços; parceiros;
clientes e potenciais clientes; colaboradores; potenciais colaboradores; utilizadores do
n/o website e visitantes que subscrevam os n/os serviços de newsletter disponível no
nosso website
Os dados obtidos são cedidos de forma voluntária e com conhecimento do seu uso e
consulta.
Os dados recolhidos pela Metalcôvo compreendem:
- Nome próprio e apelido;
- Número de Identificação (Cartão de Cidadão, NIF);
- Endereços de Identificação e localização (e-mail, contacto telefónico e morada).

Politica de Privacidade 2019

Página 1 de 3

Utilização e Consulta de Dados Pessoais
Os dados pessoais recolhidos pela Metalcôvo são tratados de forma a garantir que o
seu acesso é limitado. Apenas são usados e consultados para os fins relacionados com
o cumprimento do objeto social da empresa, isto é, para cumprimento de imposições
legais e prestação de serviços, durante o período mínimo necessário.
As informações recolhidas no nosso website, têm como finalidade o envio de
informações por correio electrónico acerca dos nossos produtos e serviços.
O envio destas comunicações apenas ocorre, quando o titular dos dados, tiver
expressamente optado por receber mensagens de correio electrónico da Metalcôvo.
Caso não pretenda receber mais mensagens de correio electrónico e anular
subscrições, eliminar ou modificar as suas informações pessoais, entre em contacto
connosco através de e-mail.
Retenção e Partilha de Dados Pessoais
Os dados retidos são mantidos enquanto se mantiverem as relações contratuais com
fornecedores, clientes, parceiros e colaboradores e visitantes. Contudo, a qualquer
momento tem o direito de retirar o seu consentimento para a retenção dos seus dados
pessoais.
Os dados recolhidos e retidos pela Metalcôvo não são partilhados a terceiros, sem
autorização expressa dos respectivos titulares.

Acesso e Controlo dos seus Dados Pessoais
A qualquer momento, tem o direito de aceder e rectificar os seus dados pessoais, bem
como restringir e opor-se ao seu tratamento e exercer os demais direitos previstos no
Regulamento em vigor. Para o efeito apenas necessita de contactar a Metalcôvo,
através do e-mail do Encarregado de Proteção de Dados, comercial@metalcovo.pt,
formalizando o seu pedido.

Segurança de Dados Pessoais
No sentido de salvaguardar os seus dados a Metalcôvo implementou medidas técnicas
e organizativas, assegurando que o seu tratamento é lícito leal e transparente.
O armazenamento dos seus dados é realizado, garantindo a sua segurança,
confidencialidade e integridade, com acesso limitado, sendo exclusivo aos
colaboradores da Metalcôvo que acedem e utilizam os seus dados para desenvolver as
suas tarefas profissionais.
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Utilização de Cookies
No nosso Website utilizamos cookies.
Um cookie é um pequeno arquivo de texto que identifica o seu computador no nosso
servidor. Os cookies em si não identificam o utilizador individual, apenas o computador
utilizado.
Os cookies não são usados para recolher dados pessoais, são utilizados para recolher
informações acerca das suas visitas ao nosso website, permitindo assim uma
navegação mais rápida e eficiente.
Neste sentido, a utilização de cookies por este sítio pressuporá sempre o seu prévio
consentimento.
Os cookies que utilizamos são os seguintes:
- PHPSESSID: cookie que permite que o website responda a qualquer ação que o
Utilizador executa, como por exemplo preencher um formulário. O website não
funciona corretamente se este cookie não for usado.
- xms_user: cookie usado por utilizadores de backoffice. O website funciona
corretamente se este cookie não for usado.
- Cookies “utm” (utmb, utmc, utmz,…): cookies que permitem a função do software de
análise (analytics). Este software ajuda a analisar os visitantes do website e fornecer
informações anónimas, como navegadores utilizados, visitantes de retorno e de
resposta às atividades de marketing.
- atuvc: este cookie é criado e lido pelo JavaScript do website que permite a partilha de
conteúdos em redes sociais”AddThis”.
A gestão dos cookies pode ser realizada através da configuração do seu navegador.
Poderá por exemplo, desactivar todos os cookies ou solicitar um aviso quando utiliza
cookies, etc. Contudo, ao desactivar os cookies a sua experiência de navegação no
nosso website poderá ser afectada.
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