
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Responsável pelo tratamento de dados pessoais: 

A F. P. & Pinto, Lda, doravante identificada como PAESMA, é a responsável pelo tratamento dos 

seus dados pessoais, por meios automatizados ou não, desde a sua recolha, organização, 

conservação até à eliminação.  

A PAESMA conhece e cumpre com as regras previstas para o tratamento de dados pessoais, que 

atualmente estão previstas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 27 de Abril de 2016, no entanto, a PAESMA não se responsabiliza por um eventual acesso, fuga 

ou divulgação realizada através da ação abusiva de terceiros não autorizados. 

Finalidade do tratamento de dados pessoais 

A recolha de dados pessoais tem como finalidade a identificação e contacto dos intervenientes em 

transações comerciais, tais como, envio de cotações, processamento de encomendas, questionários 

de satisfação e cumprimento da legislação atual sobre emissão e comunicação de faturas à 

Administração Tributária, assim como, para divulgar os seus produtos e serviços. 

A PAESMA não comercializará nem partilhará a sua base de dados de clientes com terceiros. 

A PAESMA poderá no entanto ter de divulgar dados pessoais na defesa dos seus legítimos 

interesses, desde que sem prejuízo dos direitos e garantias dos titulares dos dados, assim como está 

sujeita a ter de divulgar dados pessoais às autoridades competentes que o solicitem em ações 

decorrentes de mandatos judiciais ou outras obrigações legais. 

Prazo de conservação de dados pessoais 

Os dados pessoais serão conservados enquanto forem necessários para prossecução das finalidades 

acima descritas. 

Direitos 

Aos titulares de dados pessoais assistem os seguintes direitos: 

 Acesso aos seus dados pessoais; 

 Retificação dos seus dados pessoais; 

 Eliminação dos seus dados pessoais (direito de ser esquecido); 

 Oposição ao tratamento dos seus dados pessoais; 

 Limitação no tratamento dos seus dados pessoais; 

 Portabilidade dos seus dados pessoais num formato estruturado e legível; 

 

Caso um titular de dados pessoais pretenda exercer algum dos direitos acima referidos, deverá 

enviar para o email epd@paesma.com um pedido expresso, que será analisado e respondido num 

prazo máximo de 30 dias. 
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