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No contexto da nossa atividade e das relações contratuais estabelecidas, recolhemos dados pessoais dos nossos
representantes, subcontratantes, clientes, trabalhadores, candidatos a processos de recrutamento e outras pessoas
singulares. A interação com os utilizadores do Site “https://www.setimep.com” («Site»), também requer, nalguns casos, a
recolha de dados pessoais através do formulário em linha, bem como a recolha de dados do seu dispositivo (através de
ficheiros “cookies”).
Através desta Política de Privacidade («Política»), procuramos ajudar a compreender que dados pessoais recolhemos,
como e por que motivo os usamos, a quem os divulgamos e como os protegemos, nomeadamente através do cumprimento
do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados”/”RGPD”). O preenchimento dos nossos formulários e dos nossos documentos contratuais, a
utilização e navegação do nosso Site, a circulação nas nossas instalações e o fornecimento de dados, direta ou
indiretamente, pelos titulares dos dados, implicam o conhecimento e aceitação das condições desta política, bem como
de quaisquer outros documentos especificamente referentes ao tratamento de dados pessoais associados à prestação
dos nossos serviços.
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O responsável pelo tratamento é a SETIMEP, que determina as finalidades e os meios do tratamento de dados pessoais.
A menção nesta Política à “SETIMEP” ou a “nós” dizem respeito à empresa registada em Portugal, com sede na Rua
Óscar Dias Pereira n 84 4710-081 Gualtar Braga, NIPC 503 002 780.
O TRATAMENTO
A presente Política aplica-se a todos os dados pessoais tratados pela SETIMEP.
De um modo geral, tratamos os seus dados pessoais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial,
nomeadamente a prestação de serviços, a gestão da relação contratual com os clientes, fornecedores e parceiros, desde
as diligências pré-contratuais até à execução final do contrato, e ainda para o cumprimento das obrigações legais a que
estamos sujeitos (incluindo obrigações fiscais e regulatórias).
Os dados pessoais recolhidos por nós através do site, do contrato celebrado ou outro método de recolha dos titulares
acima identificados, podem incluir, entre outros, os seguintes: nome, funções desempenhadas na empresa, endereço de
email, contacto telefónico e morada profissional.
O tratamento, manual ou automatizado, dos dados pessoais acima referidos destina-se exclusivamente às seguintes
finalidades específicas: fornecimento das nossas propostas e/ou produtos e prestação de serviços; envio de convites para
conferências, lançamentos, eventos e publicações SETIMEP e cumprimento de obrigações legais, caso em que
poderemos ter de transmitir os dados às entidades públicas requerentes sempre que legalmente exigível.
Qualquer destinatário que não queira receber comunicações de marketing e/ou acionar qualquer direito de titular de dados,
da nossa parte poderá enviar um e-mail para privacidade@setimep.com.
PERÍODO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais recolhidos serão conservados pelo período em que vigore a sua relação com o cliente, fornecedor ou
parceiro em cuja equipa o titular dos dados esteja integrado, podendo ser conservados por período superior, conforme
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estabelecido na lei para defesa de direito/interesse em processo judicial ou ainda para a prossecução das finalidades
referidas.

DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS
O titular dos dados poderá a todo o tempo exercer aos seus direitos relativamente aos dados pessoais que lhe digam
respeito.








Direito de acesso – O titular dos dados tem o direito de saber se estão, ou não, a ser tratados dados pessoais,
se os dados foram transmitidos para outra entidade ou o destino que lhe foi dado, bem como aceder aos seus
dados e informações respeitantes às respetivas operações de tratamento.
Direito de Retificação – O titular dos dados tem o direito de obter a retificação dos dados pessoais inexatos
que lhe digam respeito, bem como o direito a que caso tenha os seus dados pessoais incompletos estes sejam
completados (Art. 16º);
Direito de apagamento – O titular dos dados tem o direito de solicitar o apagamento dos seus dados em
determinados casos, designadamente, mas sem limitar, os dados pessoais que deixem de ser necessários para
a finalidade que motivou a sua (Art. 17º);
Direito de portabilidade – Em determinados casos, o titular dos dados pode requerer os dados pessoais que
lhe digam respeito e que tenha fornecido à SETIMEP, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura
automática e o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento (Art. 20º);
Direito de limitação do Tratamento – O titular dos dados tem o direito de solicitar a limitação do tratamento
dos seus dados em determinados casos, nomeadamente, como contrapartida se o tratamento for ilícito e se
opuser ao apagamento dos seus dados, a SETIMEP já não precisar dos dados pessoais para fins de tratamento,
mas estes sejam requeridos por si para efeitos de declaração, exercício, ou defesa de um direito num processo
judicial, entre outros (Art. 18º);
Direito de Oposição – O titular dos dados poderá opor-se ao tratamento dos seus dados, por motivos
relacionados com a sua situação particular, e nos casos em que os dados sejam tratados para efeitos dos
interesses legítimos prosseguidos pela SETIMEP (Contratos específicos com obrigatoriedade legal de
tratamento de dados pessoais) ou por terceiros, ou sejam tratados para fins que não sejam aqueles para os
quais os dados foram recolhidos e não seja realizado com o consentimento do titular dos dados ou tendo por
base disposições do direito da União Europeia ou dos Estados-Membros, ou os dados pessoais sejam tratados
para efeitos de comercialização direta, ou os dados pessoais forem tratados para fins de investigação científica
ou histórica ou para fins estatísticos (Art. 21º);

O titular dos dados poderá exercer os referidos direitos mediante pedido escrito dirigido ao responsável pelo tratamentos
de dados, para o endereço de e-mail, privacidade@setimep.com.
Nos termos da lei, e sempre que o tratamento dos dados pessoais se baseie no consentimento do seu titular, é ainda
garantido ao titular dos dados o direito de, através dos meios acima referidos, retirar o seu consentimento para o
tratamento dos dados. Para o efeito, o titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento,
o que não invalida, no entanto, o tratamento efetuado até essa data com base no consentimento previamente dado, a
menos que haja no nos termos da lei licitude do tratamento (Art. 6º).
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Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, o titular dos dados tem o direito a apresentar
uma reclamação à CNPD ou a outra autoridade de controlo competente nos termos da lei, caso considere que os seus
dados não estão a ser objeto de tratamento legítimo por parte da SETIMEP, nos termos da legislação aplicável e da
presente Política.
MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS PELA SETIMEP
Desenvolvemos os nossos melhores esforços para proteger os seus dados pessoais contra acessos não autorizados.
Para o efeito, mantemos em funcionamento todos os meios técnicos ao nosso alcance para evitar a perda, má utilização,
alteração, acesso não autorizado, divulgação, perda ou destruição e apropriação indevida dos dados pessoais facultados
ou transmitidos, comprometendo-nos a respeitar a legislação relativa à proteção de dados pessoais e a tratar estes dados
apenas para os fins para que foram recolhidos, assim como a garantir que estes dados são tratados com adequados
níveis de segurança e confidencialidade.

COMUNICAÇÃO DE DADOS A OUTRAS ENTIDADES
Recorremos a outras entidades para prestação de determinados serviços. Eventualmente essa prestação de serviços
poderá implicar o acesso, por estas entidades, a dados pessoais dos nossos clientes e subcontratantes.
As entidades por nós subcontratadas tratarão os dados pessoais dos titulares dos dados, em nome e por conta da
SETIMEP, na estrita obrigação de seguir as nossas instruções. Asseguramos que tais entidades oferecem garantias
suficientes de execução das medidas técnicas e organizativas adequadas de forma que o tratamento satisfaça os
requisitos da lei aplicável e assegure a segurança e proteção dos direitos dos titulares dos dados.
Em determinadas situações, os dados pessoais que tratamos poderão ser transmitidos a entidades terceiras, quando tais
comunicações de dados sejam necessárias ou adequadas à luz da lei aplicável, no cumprimento de obrigações
legais/ordens judiciais, por determinação da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou de outra autoridade de controlo
competente ou, ainda, para responder a solicitações de autoridades públicas ou governamentais, como por exemplo:
autoridades fiscais, tribunais e entidades regulatórias.
Em qualquer das situações acima mencionadas, comprometemo-nos a tomar todas as medidas razoáveis para garantir a
proteção efetiva dos dados pessoais que tratamos.
TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS
O fornecimento de produtos e prestação de serviços pela SETIMEP pode implicar a transferência dos dados pessoais dos
titulares dos dados para países terceiros (que não pertençam à União Europeia ou ao Espaço Económico Europeu).
Nesses casos, a SETIMEP implementará as medidas necessárias e adequadas à luz da lei aplicável para assegurar a
proteção dos dados pessoais objeto de uma tal transferência, cumprindo rigorosamente as disposições legais
relativamente aos requisitos aplicáveis a tais transferências, nomeadamente informando-o neste âmbito.
ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
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Reservamo-nos no direito de, em qualquer altura, alterar a presente Política. Sugerimos, por isso a consulta regular do
nosso Site, onde serão publicadas as alterações. Caso a alteração venha a ter alguma materialidade, destacaremos a
informação acerca dessa alteração.
POLÍTICA DE COOKIES
Os “Cookies” são pequenos arquivos de texto instalados no seu computador quando visita o nosso Site. São usados para
nos ajudar a melhorar, ainda mais, a sua experiência ao utilizar o nosso Site – por exemplo, armazenando a sua
configuração de idioma preferido para a próxima vez que nos visitar.
Para assegurar a melhor experiência possível ao visitar o nosso Site, recomendamos que autorize o uso de “cookies”.
CONTACTOS
O titular dos dados poderá contactar a SETIMEP para obter mais informações sobre o tratamento dos seus dados
pessoais, bem como quaisquer questões relacionadas com o exercício dos seus direitos legais, através do seguinte
endereço de e-mail, privacidade@setimep.com
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