Política de Privacidade J.F. Metal – Joaquim Pereira Fernandes - Unipessoal Lda.

1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO E RESPONSABILIDADE
A J. F. Metal – Joaquim Pereira Fernandes – Unipessoal Lda. é uma empresa especializada em
construções metálicas com fabrico próprio, dispondo de equipas especializadas na montagem
de pavilhões industriais, desportivos, agropecuárias, superfícies comerciais, edifícios com pisos
diversos, requalificação de edifícios, coberturas e revestimentos metálicos. A proteção da
privacidade dos dados pessoais que recolhe, nas mais diversas áreas de atividade, é um dos
seus maiores compromissos, bem como o sigilo, a integridade e a imutabilidade dos mesmos.
A J. F. Metal não se responsabiliza e não presta garantias relativamente a outros sites que
possam ser acedidos através de hiperligação no seu site oficial, www.jfmetal.pt. Caberá assim
ao utilizador tomar a devida prudência e assegurar-se de que, a informação que retira não
contém informação com natureza prejudicial.
A Política de Privacidade da J. F. Metal, descreve os pontos pertinentes sobre os dados que são
recolhidos, para que fins, como os pode consultar, entre outros.

2. DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais são toda e qualquer informação relativa à identificação do seu titular ou que
possam levar à sua identificação, de forma direta ou indireta, independentemente do tipo de
suporte onde a informação se encontra inserida.
Neste sentido, e em função da finalidade de recolha de dados, poderá ser reunida a seguinte
informação pessoal:
 Nome completo;
 Data de nascimento;
 Morada;
 Número de identificação (CC/BI, NIF, NISS, carta de condução, passaporte);
 Contacto telefónico;
 Endereço de e-mail;
 Número de Identificação Bancária / IBAN;
 Assinatura do titular dos dados;
 Categoria profissional;
 Empresa/Entidade/Cargo/Função.
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3. RECOLHA DOS DADOS
Os dados serão recolhidos, processados e conservados pela J. F. Metal Lda., com sede Rua de
São Salvador, n.º 213, 4775-224 Silveiros – Barcelos, com o número de identificação fiscal
505 612 917.
A recolha dos dados, incluindo os dados pessoais, acontece nas interações com a J. F. Metal,
nomeadamente:
 Relações contratuais;
 Processos comerciais;
 Pedidos gerais de informação / marketing;
 Processos de recrutamento / candidaturas espontâneas.

4. FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
A recolha e tratamento dos dados pessoais no âmbito da atividade supra referida destina-se a
garantir a gestão e prestação dos serviços disponibilizados pela J.F Metal Lda. aos seus
clientes/fornecedores, no âmbito das suas competências. Assim, o formulário de contacto
presente no nosso sítio da internet, com o endereço www.jfmetal.pt consubstancia o
consentimento prévio e expresso ao tratamento dos dados pessoais transmitidos.
A J.F Metal Lda. recolhe e processa os dados estritamente necessários, que são apenas
solicitados quando relacionados com o propósito em causa, em concordância com o seu
consentimento e para fins legítimos, tais como:
 Fornecer uma resposta adequada e direcionada aos pedidos de informações, propostas ou
orçamentos;
 Comunicar melhor com os nossos clientes, fornecedores, prestadores de serviços, instituições
públicas e demais pessoas singulares ou coletivas, para assuntos relevantes e apenas com a
frequência necessária, e segundo a caracterização dos seus dados e das suas preferências;
 Cumprir com propósitos empresarias, nomeadamente, dados estatísticos para melhoria do
desempenho dos vários serviços que prestamos;
 Faturar serviços/produtos, no âmbito das relações comerciais e contratuais que mantemos no
âmbito da nossa atividade comercial.
Ainda assim, a J.F Metal Lda. esclarece que não solicita, nem estimula, nem em local ou de
forma alguma, a remissão e envio de dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou
políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, bem
como o tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados genéticos.
Deste modo, e no caso de virem a ser transmitidos à J.F Metal Lda. dados pessoais desta
natureza, a Empresa não poderá ser, em caso algum, responsabilizada pelo seu tratamento,
tal como decorre da política de privacidade que se vem descrevendo.
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5. CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Sempre que não exista uma obrigação legal específica, os dados pessoais tratados pela J.F
Metal Lda., serão conservados apenas pelo período de tempo necessário para a realização das
finalidades referidas no ponto anterior.

6. PARTILHA DE DADOS
A J.F Metal Lda. poderá comunicar os seus dados pessoais a entidades terceiras, garantindo
que estas tratam os referidos dados pessoais única e exclusivamente para o cumprimento das
finalidades anteriormente indicadas.
Quando aplicável, partilharemos as suas informações com entidades com as quais a J.F Metal
Lda. possua uma parceria operacional, para fins de execução das atividades incluídas na própria
atividade comercial, cumprindo as normas legais sobre a proteção de dados pessoais,
segurança da informação e demais normas aplicáveis.

7. DIREITO DE ACESSO E DIREITO AO ESQUECIMENTO
Ao titular dos dados pessoais é assegurado, a qualquer momento, o direito de acesso aos seus
dados pessoais, bem como a respetiva retificação dos mesmos, portabilidade, limitação,
eliminação e/ou oposição ao tratamento.
O titular dos dados pessoais tem o direito de obter, através do responsável pelo seu tratamento,
a eliminação dos seus dados pessoais, que por sua vez terá a obrigação de os eliminar, sempre
que se aplique um dos seguintes motivos:
 Os dados deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou
tratamento;
 O titular retira o consentimento, quando este seja a base legal que legitime o respetivo
tratamento;
 O titular opõe-se ao tratamento e não existem motivos de interesse legitimo
prevalecentes que justifiquem a sua manutenção.
Caso a utilização dos seus dados pessoais seja fundamentada no consentimento, tem o direito
de o retirar, sem comprometer a validade do tratamento dos dados efetuado até esse
momento.
Neste sentido, tem a faculdade de exercer qualquer destes direitos dirigindo-se por escrito à
J.F Metal Lda., através da morada da sede ou através do seguinte correio eletrónico:
rgpd@jfmetal.pt.
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8. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
À J.F Metal Lda. reserva-se o direito de, a qualquer momento, readaptar ou efetuar alterações
à presente política de privacidade, sendo certos que tais alterações serão devidamente
comunicadas aos seus titulares dos dados.
Recomendamos que a consulta periódica da nossa política de privacidade, a fim de se manter
informado sobre a forma como a J.F Metal Lda. protege os dados pessoais e se manter
atualizado sobre informações e direitos que lhe assistem.
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