POLÍTICA DE PRIVACIDADE
DE ACORDO COM O ART. 13 DO GDPR

Com a presente Política de Privacidade, de acordo com o art. 13 do
Regulamento 2016/679/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27
de abril de 2016, Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (GDPR), a
Esseco Srl informa sobre os seus métodos de tratamento dos dados
pessoais.
1) RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

O Responsável pelo tratamento é a Esseco S.r.l. (doravante Esseco), com
sede em Via San Cassiano, 99, San Martino di Trecate (Itália), e endereço de
correio eletrónico [privacy@esseco.it].
2) TIPOS DE DADOS TRATADOS

Os dados pessoais (Dados) tratados referem-se a si (Titular dos dados) e
são, por exemplo, dados gerais, dados pessoais, dados de identificação,
informações de contacto, empregador e funções.
Estes dados serão fornecidos pelo Titular dos dados:
- através do preenchimento de formulários online no site Enartis, incluindo
a eventual inscrição na newsletter, e através do registo e criação de uma
conta no site Enartis; ou
- através de comunicações por parte do Titular dos Dados, por exemplo
sinalizações e solicitações no âmbito dos serviços de informação e
comerciais relacionados com o site da Enartis.
O fornecimento destes dados é necessário para a subscrição da newsletter
ou para quem abreuma conta no site da Enartis.
De acordo com o art. 8 GDPR, a Esseco não pode aceitar inscrições ou
Dados por parte de menores de 16 (dezasseis) anos ou de outro limite de
idade eventualmente definido no país de residência. Portanto, ao registar-se
no site da Enartis, o titular dos dados confirma e declara ter a idade prevista
para a licitude do tratamento no seu país de residência.

3) FINALIDADE E FUNDAMENTO JURÍDICO DO TRATAMENTO

Os seus Dados serão tratados apenas com o seu consentimento e para as
seguintes finalidades:
a) para atividades promocionais da Empresa, incluindo o envio de e-mails,
newsletters, comunicações comerciais ou material publicitário sobre produtos ou
serviços oferecidos pelo Responsável pelo Tratamento, incluindo o registo do grau
de satisfação relativamente à qualidade dos serviços;
b) para organizar eventos, encontros e celebrações no âmbito da atividade
promocional e social da Empresa.

O fornecimento e o tratamento dos Dados para as finalidades acima
referidas têm natureza opciona,l portanto poderá decidir não fornecer o seu
consentimento ou retirar a qualquer momento.
Note-se que a retirada do consentimento não compromete a licitude do
tratamento com base no consentimento dado previamente.
4) MÉTODOS DE TRATAMENTO

O tratamento será realizado com ou sem o auxílio de meios eletrónicos,
com ou sem o auxílio de processos automatizados, com meios adequados
para memorizar, gerir e transmitir os Dados e incluir todas as operações ou
conjunto de operações necessárias para o processamento em questão,
incluindo a preparação e a gestão dos seus Dados nos programas de gestão
da Empresa e através da comunicação destes Dados às entidades indicadas
no ponto 6).
5) COOKIES

O nosso site usa cookies. Para mais informações, consulte a seguir a nossa
Política de Cookies.
6) COMUNICAÇÃO A TERCEIROS E SUBCONTRATANTES

Os seus dados serão comunicados às seguintes categorias de sujeitos, nos
casos e dentro dos limites em que isso for necessário ou finalizados aos
propósitos acima mencionados:
- às empresas pertencentes ao grupo Esseco do qual a Empresa faz parte.
Pode ser solicitada à Empresa uma lista atualizada de subcontratantes
através do seguinte endereço de correio eletrónico [privacy@esseco.it].
Os seus dados podem ser sempre comunicados às autoridades judiciais,
autoridades de supervisão, entidades e organismos públicos.

7) CONSERVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS

A gestão dos seus dados pessoais ocorre na nuvem (cloud) e em servidores
situados dentro e fora da União Europeia utilizados pela Empresa, pelas
empresas do grupo a que a Empresa pertence ou servidores de propriedade
ou utilizados por empresas terceiras designadas como subcontratantes.

A transferência dos seus Dados para fora do espaço da União Europeia
ocorre através de medidas adequadas tal como a adoção de cláusulas-tipo
elaboradas em conformidade com as decisões da Comissão Europeia.
8) PERÍODO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

Os seus Dados serão tratados e conservados por um período de tempo que
não exceda o tempo necessário à realização das finalidades para as quais
foram tratados e, em qualquer caso, por um período não superior a 2 anos.
9) DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS

Na sua qualidade de Titular dos Dados, poderá exercer os seguintes direitos:
a) direito de acesso: obter a qualquer momento a confirmação de que os dados
pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento e receber
informações relacionadas com o referido tratamento;
b) direito de retificação: obter, sem demora injustificada, a retificação dos seus
dados pessoais inexatos e da respetiva integração;
c) direito ao apagamento dos dados: obter, sem demora injustificada o apagamento
dos seus Dados;
d) direito à limitação do tratamento: obter a limitação do tratamento apenas à
conservação;
e) direito de portabilidade: receber os dados pessoais num formato estruturado, de
uso corrente e de leitura automática, e o direito de transmitir estes dados a outro
responsável pelo tratamento que tenha indicado;
f) direito de oposição: opor-se ao tratamento dos seus Dados pessoais de acordo
com o art. 21 do GDPR.

Poderá entrar em contacto com a Empresa para exercer os direitos que lhe são
reconhecidos pelo GDPR enviando um pedido para o seguinte endereço de email [privacy@esseco.it].
Com referência ao tratamento dos seus Dados Pessoais e ao exercício dos
direitos do Titular dos Dados, poderá apresentar uma reclamação à autoridade
para a proteção de dados pessoais “Garante per la protezione dei dati
personali”, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, Itália - www.gpdp.it www.garanteprivacy.it.

