INFORMAÇÕES/POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1)

Quem somos e quem é responsável pelo tratamento dos seus dados

Florália D’Arcos, Unipessoal Lda.
NIPC 505 115 905
Zona Industrial de Padreiro, Rua do Comércio, nº 301, 4970-500 Arcos de Valdevez, Portugal
Telf. +351 258 323 100
Email: apoio@floralia.pt
Os dados que nos forneceu estarão sujeitos a tratamento informático e constarão na base de dados da
empresa.

2)

Dados tratados, finalidade e tempo de conservação

a)

Se se registou nas nossas lojas online (acessíveis em www.floralia.pt e www.arkos.pt) ou

preencheu as nossas fichas de cliente:
A Florália D’Arcos, Unipessoal Lda. é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos seus dados
pessoais (v.g. nome, morada, número de contribuinte, telefone, email) e dos seus dados comerciais ou
relativos às suas compras.
A empresa utilizará os dados fornecidos para fins de faturação, emitindo os documentos fiscais e/ou
outros que se mostrem necessários aos cumprimentos nas normas legais. Os dados serão também usados
para efeitos de envio de encomendas ou prestação de qualquer informação que com estas esteja
relacionada.
A comunicação dos dados e a sua utilização é essencial para o fornecimento dos bens/serviços, pelo
que se não pretender que os seus dados sejam tratados não poderemos estabelecer a relação
comercial.
Os dados fornecidos serão facultados à entidade/pessoa responsável pela nossa contabilidade e, em caso
de incumprimentos contratuais, ao nosso apoio jurídico.
Os seus dados serão conservados enquanto se mantiver o registo/relação comercial e/ou até que as suas
obrigações estejam integralmente cumpridas ou por tempo superior se assim a lei o estabelecer.
b)

Se nos der o seu consentimento para comunicações de marketing

A Florália D’Arcos é responsável pelo tratamento dos dados que nos forneceu (nome, email, morada) e
os mesmos serão utilizados, entre outros, para envio de informação personalizada, newsletters,
informações relativas a produtos comercializados, divulgação de novos produtos. Os dados serão
conservados até que seja retirado o consentimento ou seja exercido o direito de oposição. Tanto um
como outro podem ser exercidos a qualquer momento.

3) Direitos dos titulares dos dados fornecidos

Ao facultar os seus dados à Florália D’Arcos, Lda. tem direito a solicitar:
a) o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito:
Tem o direito de obter a confirmação de que os dados pessoais que lhe digam respeito são ou não
objeto de tratamento e, se for esse o caso, o direito de aceder aos seus dados pessoais e às informações
previstas no art. 15º do Regulamento Geral de Proteção de Dados.
b) a retificação dos seus dados;
c) o apagamento dos seus dados nos termos e se se verificarem os motivos previstos no art. 17º do
Regulamento Geral de Proteção de Dados;
d) a limitação do tratamento:
O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a limitação do tratamento,
se se aplicar uma das seguintes situações: a) contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período
que permita ao responsável pelo tratamento verificar a sua exatidão; b) o tratamento for ilícito e o titular
dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais e solicitar, em contrapartida, a limitação da sua
utilização; c) o responsável pelo tratamento já não precisar dos dados pessoais para fins de tratamento,
mas esses dados sejam requeridos pelo titular para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um
direito num processo judicial; d) se tiver oposto ao tratamento, até se verificar que os motivos legítimos
do responsável pelo tratamento prevalecem sobre os do titular dos dados.
e) o direito de se opor ao tratamento :
Quando o tratamento for efetuado para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pela Florália, o
titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua
situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito. O responsável pelo
tratamento cessa o tratamento dos dados pessoais, a não ser que apresente razões imperiosas e legítimas
para esse tratamento que prevaleçam sobre os interesses, direitos e liberdades do titular dos dados, ou
para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial.
Quando os dados pessoais forem tratados para efeitos de comercialização direta, o titular dos dados
tem o direito de se opor a qualquer momento ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito
para os efeitos da referida comercialização, o que abrange a definição de perfis na medida em que esteja
relacionada com a comercialização direta.

Caso o titular dos dados se oponha ao tratamento para efeitos de comercialização direta, os dados
pessoais deixam de ser tratados para esse fim.
f) o direito à portabilidade dos dados
O titular dos dados tem, nos termos e nas condições definidas no Regulamento Geral de Proteção
de Dados, o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido a um
responsável pelo tratamento, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o direito
de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento sem que o responsável a quem os dados

pessoais foram fornecidos o possa impedir, se: a) O tratamento se basear no consentimento ou num
contrato; e b) O tratamento for realizado por meios automatizados.
g) o direito de retirar consentimento em qualquer altura se o tratamento se basear nesse
consentimento (não se aplica aos casos em que o tratamento decorre da execução de um contrato).

4) Reclamação
O titular dos dados tem o direito de, a qualquer momento, apresentar uma reclamação à autoridade
de supervisão e controlo: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) - Rua de S. Bento, nº 148,
3º, 1200-821 Lisboa.

5) Exercício dos direitos
Caso pretenda exercer qualquer um dos direitos mencionados de a) a g) do nº 3, deverá contactarnos por escrito para a morada ou email referidos no nº 1).

Declaração de consentimento
Declaro, para os devidos efeitos, que tomei conhecimento das informações suprarreferidas e
que, devidamente esclarecido(a), dou o meu consentimento ao tratamento dos meus dados
pessoais para desenvolvimento do contrato comercial.
Mais declaro que autorizo/não autorizo (riscar consoante o caso) a utilização e tratamento
dos meus dados pessoais para efeitos de marketing da Florália D’Arcos Unipessoal Lda.
_____________________, _____ de _________________ de ______

________________________________________________________
(Assinatura)

