No dia 25 de Maio de 2018, entrou em vigor o Regulamento Geral Europeu de Proteção de
Dados, em virtude do qual devemos facultar-lhe informação pormenorizada referente ao
tratamento dos seus dados pessoais por parte da ROTOFER – Importação e Comercialização de
Ferragens, LDA.

No cumprimento da referida obrigação, informamo-lo do seguinte:

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
Informamo-lo de que a ROTOFER – Importação e Comercialização de Ferragens, LDA.
(doravante, “ROTOFER, LDA”) com sede social na Zona Industrial Quinta Nova, Lote A1, Pelariga,
3105-295 Pombal, e com o endereço de correio eletrónico para estes fins geral@rotofer.pt , é a
Responsável pelo Tratamento dos seus dados pessoais.
Por conseguinte, a ROTOFER, LDA informa-o de que não está sujeita à obrigação de designar um
Encarregado de Proteção de Dados. Todavia, qualquer questão, pedido ou esclarecimento
relativo ao tratamento dos seus dados pessoais, pode ser efectuado através dos endereços
eletrónico e postal indicados anteriormente.

QUE DADOS SEUS TRATAMOS E COMO É QUE OS OBTIVEMOS
A ROTOFER, LDA tratará os seguintes dados pessoais:
- Os dados iniciais que fornecer de forma voluntária relativamente ao seu pedido de contacto
pela ROTOFER, LDA. Ser-lhe-ão pedidos, de maneira clara e precisa, os dados que devem ser
fornecidos por si para poder levar a efeito o pedido que nos solicitar.
- Dados pessoais que fornecer por qualquer meio para gestão do seu pedido. Os dados
fornecidos através de redes sociais dependem da configuração de privacidade de cada
Utilizador, do uso que cada Utilizador fizer da rede social, assim como das políticas de
privacidade próprias da rede social em questão.

PARA QUE É QUE TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS
A ROTOFER, LDA trata os seus dados para gerir e tramitar os pedidos que receber da sua parte.
A ROTOFER, LDA, também, trata os seus dados para enviar, inclusive por meios eletrónicos,
informação comercial dos seus produtos.

POR QUE MOTIVO PODEMOS TRATAR OS SEUS DADOS PESSOAIS
A ROTOFER, LDA tem legitimidade para tratar os seus dados para fins de gestão e tramitação de
pedidos, ao ser necessário para o cumprimento das obrigações contratuais da ROTOFER, LDA no
que concerne aos referidos pedidos.
No que diz respeito ao envio de informação promocional sobre produtos, o referido tratamento
de dados constitui um interesse legítimo da ROTOFER, LDA, reconhecido expressamente pela
legislação em matéria de proteção de dados, assim como pela legislação referente a serviços da
sociedade da informação. O Utilizador pode opor-se a receber, agora ou em qualquer momento,
comunicações comerciais sobre os produtos da ROTOFER, LDA, enviando uma mensagem de
correio eletrónico para geral@rotofer.pt ou via correio para a morada fornecida.

QUANDO E POR QUE MOTIVO PODEMOS FACULTAR OS SEUS DADOS A TERCEIROS
Os seus dados poderão ser cedidos aos destinatários que se indicam a seguir, pelos motivos que
especificamos adiante:
- Administrações Públicas: para o cumprimento das obrigações legais às quais a ROTOFER, LDA
está obrigada pela sua atividade.
- Fornecedores que precisem de aceder aos seus dados para a prestação de serviços que a
ROTOFER, LDA tiver contratado a esses fornecedores (empresas transportadoras): para
cumprimento das obrigações contratuais da ROTOFER, LDA no que concerne aos referidos
pedidos.

Se futuramente a ROTOFER, LDA realizar outras cessões de dados pessoais, informá-lo-á
atempadamente.

TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS
Não ocorrerá a transferência não autorizada dos seus dados pessoais quer para entidades,
instituições e organizações (entre outras) nacionais, quer internacionais.
Para mais informações sobre as garantias da sua privacidade, poderá contactar-nos através dos
endereços eletrónico e postal indicados no início desta comunicação.

DURANTE QUANTO TEMPO GUARDAREMOS OS SEUS DADOS
Os seus dados pessoais serão guardados enquanto mantiver a sua relação com a ROTOFER, LDA
e, após o fim dessa relação, por qualquer motivo, durante os prazos de prescrição legais
aplicáveis. Nestas situações, os seus dados serão tratados exclusivamente com a finalidade de
provar o cumprimento das nossas obrigações legais ou contratuais. Logo que terminados os
referidos prazos de prescrição, os seus dados serão eliminados ou, em alternativa, serão
anonimizados.

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS
Poderá exercer os seus direitos de acesso, rectificação, eliminação, portabilidade, limitação e/ou
oposição ao tratamento dos seus dados pessoais, através dos endereços postal e eletrónico
indicados no início desta comunicação.

Atenciosamente,

ROTOFER, LDA

